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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

«…Тяжке життя прожив немарно
Тож сам народним скарбом став…»

(Д. Шимченко «Ода Сікорському»)

Шановні читачі, перед вами книга присвячена
визначному діячу української культури, подвижнику та
патріарху вітчизняної музейної справи, Почесному
громадянину міста Переяслава-Хмельницького, Герою
України – Михайлу Івановичу Сікорському. До першої
частини збірки увійшли окремі музеєзнавчі праці написані
ним упродовж роботи на посаді директора теперішнього
Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав», та інші матеріали, що засвідчують процес його
становлення та розвитку – листи, інтерв’ю. У них засвідчено
важливі віхи розбудови переяславських музеїв, висвітлено
авторські ідеї та погляди. У більш пізніх публікаціях звертає
на себе увагу особлива душевна лірика, якою пройняті рядки
написаних текстів, проглядається величезна пошана, з якою
їх автор ставився до культурної та духовної спадщини наших
предків. 

У представленому виданні упорядники не ставлять за
мету навести повну антологію музеєзнавчих праць «майстра
музеїв». З огляду на об’єктивні причини низка авторських
публікацій не потрапила до цієї збірки. Звісно, не все з того,
що знав, міг та хотів би розповісти Михайло Іванович про
справу усього свого життя, потрапило на папір. Він не був
глибоким теоретиком, навпаки – це практик, будівничий,
якому вдалося реалізувати непересічний задум, створити
музейний комплекс, який справедливо порівнюють з
машиною часу. Багато хто вбачає в його долі вплив
українського філософа Григорія Сковороди. Та й сам
Михайло Іванович вважав, що в будівництві музеїв знайшов
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свій «сродний труд». Не випадково відомий український
літератор та журналіст Микола Махінчук влучно назвав його
творіння «переяславським скарбом». 

Віддаючи належне заповзятій та безкорисливій праці
Михайла Івановича Сікорського, за життя його називали
подвижником та творцем. У висловлюваннях тих, хто знав
його особисто, він поставав в образі лицаря духу, музейного
зодчого, патріарха музейної справи, батька переяславських
музеїв. Така значна кількість яскравих епітетів на його
адресу не є випадковою. Адже для рідних, друзів, колег та
міської громади він залишився прикладом людини невтомної
праці, ентузіастом, для якого були неважливі матеріальні
блага. Така риса рідко притаманна сучасникам. Ми живемо
в час, коли все вимірюється грошовим еквівалентом, а будь-
який романтизм сприймається, як аномалія чи анахронізм.
Михайло Іванович був невтомним романтиком. Саме ця риса
в умовах ідеологічної кон’юнктури дозволяла йому
« п р о ш т о в ху в ат и » , « п р о т я г у в ат и » , « в и б и в ат и » ,
«відстоювати», а отже, матеріалізувати свої ідеї, які
обернулися створенням першого в Україні історико-
культурного заповідника національного рівня. Задля цього
Михайлові Сікорському знадобилося майже все його життя
– шістдесят (!) років невтомної праці на ниві музейного
будівництва. За цей час у Переяславі-Хмельницькому
колективом, який очолював М.І. Сікорський, було створено
більше двадцяти музеїв, зібрано тисячі експонатів, виявлено
сотні тисяч предметів матеріальної культури українців. Йому
вдалося виховати плеяду з десятків талановитих фахівців
тих, хто тривалий час пліч-о-пліч з директором наповнювали
фондові колекції, формували музейні експозиції, створювали
нові об’єкти музейного комплексу. Він згуртував навколо
себе справжніх подвижників та ентузіастів своєї справи. До
таких належать Є.Ф. Іщенко, П.Ф. Щербина, М.І. Жам,
Є.С. Нестеровська, М.Д. Шавейко, В.А. Юзвіков,
О.І.Юзвікова, М.П. Палагута та багато інших. У справі
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музеєтворення активну участь брали відомі переяславські
родини – Козачковські, Вердоні. 

Вагомий внесок у процес будівництва музеїв у
Переяславі-Хмельницькому здійснили відомі науковці, що
досліджували історичні пам’ятки краю: М.К. Каргер,
П.О. Раппопорт, Є.В. Махно. М.Ю. Брайчевський,
Ю.С. Асєєв, Р.О. Юра, А.П. Савчук, В.О. Харламов. Значна
заслуга у проведенні наукових досліджень на Переяславщині
та формуванні музейних комплексів належить
В.Г. Заболотному, І.О. Дуднику, Т.Г. Мовші та багатьом
іншим знаним фахівцям.

Михайло Сікорський – людина-легенда.
Він подвиг здійснив для нащадків, для нас,
Десятки музеїв від стенда до стенда
З колегами зводив, долаючи час.

Андрій Будугай
(Зі збірки «Святковий вінок»)

Життя М.І. Сікорського – це приклад відданого
служіння на користь держави та людей. Пам’ять про його
внесок у вітчизняну культуру є важливим чинником у житті
громади Переяслава-Хмельницького та України загалом.
Свій почесний обов’язок бути взірцем для наслідування у
справі захисту історичних цінностей та пам’яток,
збереження народної культури він розділив з такими
беззаперечними корифеями, як І.М. Гончар, П.Т. Тронько,
Б.Г. Возницький та іншими подвижниками галузі. 

Творчий шлях Михайла Івановича Сікорського – це ціла
епоха, увінчана численними подіями, творчими ініціативами,
задумами та звершеннями. Сьогодні кожен може впевнено
сказати: якби не було М.І. Сікорського, то й Переяслав,
вочевидь, не називали б шанобливо «містом музеїв», а його
неповторна тисячолітня аура не набула б такої винятковості,
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що вирізняє це прадавнє місто з-поміж інших українських
міст та містечок. Залишений ним для нащадків спадок
змушує нас, сучасників, схилити в пошані голову перед
творчим генієм людини, яка змогла зібрати неоціненний
скарб, що став гордістю та окрасою переяславського краю.
Той, хто на це спромігся, присвятивши цій справі все життя,
є справжнім творцем – творцем нашої пам’яті, нашого духу,
нашої долі.

Звичайно, настане час для глибокого концептуального
осмислення спадщини Михайла Івановича Сікорського, а
його творчий шлях знайде своє відображення в наукових
доробках сучасників та майбутніх поколінь дослідників. І не
важливо, як згодом оцінять внесок Михайла Івановича у
розвиток музейної справи, яка вірогідна критика при цьому
пролунає, які зміни відбудуться в житті суспільства та
держави, а важливо те, скільки поколінь українців буде
виховано на спадку М.І. Сікорського. А він дійсно
величезний, та й навряд чи загалом осяжний, особливо з
відстані лише у рік після смерті Героя України. 

Друга часина книги вміщує добірку поетичних творів,
присвячених творчому генію цієї непересічної людини та її
творінню – переяславським музеям.

Усі матеріали, які увійшли до збірки, друкуються в
авторській редакції зі збереженням відповідної стилістики
та норм правопису, вірші наводяться без редагування.
Виняток становлять відверті неточності та технічні огріхи.

Висловлюємо сподівання, що публікація книги збереже
добру пам’ять про М.І. Сікорського та стане корисною для
тих, хто прагне осмислити його творчий внесок у розвиток
вітчизняної музейної справи, збереження та популяризацію
української народної культури.

Людині-Творцю з великої літери присвячуємо цю
збірку. 

Голова ГКПО «Переяславський скарб»,
к.і.н. Тарас Нагайко

6



ЧАСТИНА  1

ЗА ПЕНЗЛЕМ МАЙСТРА …

7



8

ПЕРЕГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ...*

Більш ніж тисячоліття нараховує історія древнього
Переяслава – нині Переяслав-Хмельницького. Місто відоме
ще по літописах часів древньоруської держави з центром у
Києві. Воно зазнало набігів степових кочовиків-половців,
татаро-монгольської навали. Сивий Переяслав неодноразово
був ареною смертельних битв українського народу проти
численних орд іноземних загарбників, які намагалися
поневолити його.

Найбільш широко відомий Переяслав-Хмельницький
знаменним історичним актом, що відбувся тут 300 років
тому – возз’єднанням українського народу з єдинокровним
російським народом.

Відобразити історичне минуле древнього Переяслава,
показати найширшим масам трудящих розквіт сучасного
Переяслав-Хмельннцького – таке почесне завдання стоїть
перед нашим музеєм.

Слід сказати, що саме приміщення музею являє собою
історичну цінність. В 1845 і 1859 роках в ньому жив і
працював Тарас Григорович Шевченко. Тут він написав
«Заповіт», «Кавказ», намалював ряд картин. В народі й досі
зберігається легенда, ніби своїми руками Тарас Григорович
посадив біля будиночка дві акації, міцно сплівши їх як
емблему священної непорушної дружби українського і
великого російського народів. Ці акації збереглися й зараз. В
пам’ять перебування в Переяславі великого українського
поета-демократа на подвір’ї музею встановлено його
скульптуру, а на будинку – меморіальну дошку.

Музей висвітлює такі теми: Переяслав у складі
древньоруської держави з центром у Києві; визвольна війна

*Публікація М. І. Сікорського являє собою інтерв’ю, надруковане в газеті
«Червоне Запоріжжя» напередодні святкування 300-річчя Переяславської
угоди 1654 р. 



українського народу 1648-1654 років; Переяславська Рада та
її історичне значення; Богдан Хмельницький – державний
діяч і полководець; спільна боротьба російського і
українського народів проти соціального гніту та іноземних
загарбників; Сковорода на Переяславщині 1754-1757 років;
перебування Шевченка на Переяславщині; Велика Жовтнева
соціалістична революція і утворення Української Радянської
Соціалістичної Держави; розквіт Радянської України за роки
радянської влади.

Готуючись до 300-річчя возз’єднання України з Росією,
музей зібрав всі види зброї часів Богдана Хмельницького,
ознаки влади козацького війська, козацький костюм,
експонати, що стосуються визвольної війни 1648-1654 років.

Найбільше уваги приділяється показу великої дружби
між українським і російським народами протягом трьох
сторіч. Тут зібрані документальні матеріали, що
характеризують допомогу російського народу українському
народові в часи визвольної війни проти шляхетської Польщі,
в період боротьби проти агресії султанської Туреччини.
Зібрані також матеріали, які показують героїчну боротьбу
російського народу проти шведської і французької навали.

На експонатах і документах показується допомога
російського народу у встановленні радянської влади на
Україні в дні Жовтневої революції і громадянської війни, а
також братерська допомога у розвиткові народного
господарства України за роки радянської влади.

Великий інтерес у відвідувачів музею викликає карта-
схема, на якій відтворені походи українського, білоруського
і російського військ під час визвольної війни 1648-
1654 років. На ній – місця великих битв і перемог
українського народу, керованого Богданом Хмельницьким
під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, Батогом,
Вінницею тощо.
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Одним з найцінніших і найбільш хвилюючих
експонатів, що свято зберігається в музеї, є пожовклі
сторінки військової газети, випущеної у вересні 1943 року,
коли Переяслав-Хмельницький був визволений від
окупантів. Звертаючись до воїнів-визволителів, газета
писала:

«Муки древнього Переяслава кличуть до помсти!
Червона Армія – на Дніпрі! Ріка, що з’єднує три великі
слов’янських республіки, відкрилась очам радянських воїнів.
Вона зове на бій. Вона вимагає помсти ворогові, який
осквернив священні її береги!». 

Останній – дванадцятий зал музею повністю
присвячений показу підсумків, з якими приходить
український народ до знаменної історичної дати – 300-річчя
возз’єднання України з Росією.

Наш музей користується великою популярністю. Його
відвідують численні екскурсії, представники багатьох міст
країни. Тільки в поточному році в ньому побувало близько
8 тисяч чоловік, в тому числі 110 груп екскурсантів
приїжджали з Москви, Ленінграда, Києва, Чернігова,
Кіровограда та інших міст Союзу.

Опубліковано: На землі Переяслав-Хмельницькій: [Ст. та
замітки] / Г. Іжеля, М. І. Сікорський, М. Шульга // Червоне
Запоріжжя. – 1953. – № 209 (8873). – 21 жовтня. – С. 3. – Із
змісту: [Іжеля Г. Місто будується. –
Сікорський М. І. Перегортаючи сторінки історії. – Шульга М.
Оновлюється земля].
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

У нашому давньому місті збереглася єдина споруда з
часів Переяславської ради – Михайлівська церква. Вона
збудована між 1649-1666 роками переяславським
полковником, згодом генеральним суддею Федором Лободою
на місці зруйнованого Михайлівського собору XI ст.
Характерними особливостями церкви є народність стилю,
тонкий смак і майстерність у оздобленні, легкість і простота
будівлі. Тут досі збереглися чудові ліпні прикраси
фронтальних вікон та ніш, живописна картина «Козак Мамай
пасе вівці, а дівчата жнуть жито». Зовнішній фриз
оформлений кольоровими поливаними керамічними
розетками XVII ст., прикрашеними українським орнаментом.
Саме в цій чудовій пам’ятці української архітектури
розміщено експозицію етнографічного відділу нашого
музею.

Спираючись на допомогу громадськості – вчителів,
студентів, учнів-краєзнавців, протягом 1958-1962 рр. ми
організували кількасот історико-побутових експедицій у села
Переяслав-Хмельницького району та до сусідніх районів
Полтавської і Чернігівської областей. Зібрано багаті
етнографічні матеріали, що дало можливість підготувати
широку й різноманітну експозицію. Вона складається з двох
основних частин: культура і побут краю дожовтневого та
радянського періодів.

Експозиція розпочинається висвітленням соціально-
економічного становища трудящих Переяславщини за
дореволюційного часу. Тут представлено біля двохсот
сільськогосподарських знарядь праці XIX ст. Цікавою є
колекція різьблених ярм та дуг, солом’яників (спеціальні
посудини для зберігання зерна), різьблених дерев’яних
мірок, ковшів тощо.

11



Віддавна Переяслав був відомий як місто талановитих
умільців. Здалеку над’їздили сюди купити чоботи чи плуг,
обід, а то й цілий віз. Особливо славилися своїм мистецтвом
переяславські чинбарі. В експозиції представлено типову
чинбарську майстерню XIX ст. з чанами для зоління та
дубіння шкіри, ступою для дроблення дубової кори,
кобилицею та стругами для обробки шкіри й ін. Чимало
експонатів розповідають про ковальське, ливарне, бондарне,
гончарне та багато інших ремесел, що існували на
Переяславщині.

Серед селянських промислів минулого століття
широкого розмаху набуло ткацтво. Розмаїта колекція
килимів, виставлена у відділі, приваблює відвідувачів
яскравістю кольорів, різноманітністю техніки ткання. Значну
частину відділу займає багата колекція народного одягу.

В одному з невеликих приміщень церкви обладнано
типовий інтер’єр сільської хати кінця XIX – початку XX ст.

Тут можна познайомитися з усіма атрибутами хатнього
господарства та внутрішнього оздоблення житла.

Величезні зміни у побуті та культурі мешканців
Переяславщини, що сталися після Великого Жовтня,
відображає друга частина експозиції. Тут експонуються
макети сучасної забудови міста, нових сіл Студеників та
Помоклів. Понад 350 витворів народних майстрів свідчать
про гідне продовження кращих традицій декоративно-
прикладного мистецтва нашого краю. Окреме місце
займають експонати, що висвітлюють оновлення
традиційних і творення нових свят і обрядів.

Етнографічний відділ музею користується
популярністю серед населення. Характерно, що з трьох
тисяч експонатів, зібраних у відділі, третина подарована
трудящими району.

Колектив музею склав перспективний план створення
на базі етнографічного відділу першого на Україні
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етнографічного музею просто неба. Відкриття його дасть
чудові можливості для відтворення у зримих образах картин
життя народу, у комплексі подати зразки архітектури,
культури, побуту.

Працівниками музею разом з активом музейної Ради
розплановано майбутній етнографічний парк із врахуванням
класової диференціації пореформеного села. Будуть
експонуватися селянські житла, господарські будівлі та
громадські споруди, найтиповіші для Середнього
Подніпров’я середини XIX ст.

Враховуючи досвід та практику музейного будівництва
подібного типу, ми передбачаємо створення діючого музею
ремесел, де глядачі зможуть не тільки спостерігати процес
виробництва, а й придбати будь-який сувенір на спогад.

Нас не лякає великий обсяг роботи. Адже й ми своєю
працею допомагаємо виховувати справжніх людей
майбутнього. Усвідомлення цього надихає нас, надає енергії
й снаги.

м. Переяслав-Хмельницький
М. І. Сікорський, М. І. Жам.

Опубліковано: Сікорський М. І. Етнографічний відділ
Переяслав-Хмельницького історичного музею / Михайло Іванович
Сікорський, Михайло Іванович Жам // Народна творчість та
етнографія. – 1965. – № 1. – С. 106.
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ 
«СОВЕТІШ ГЕЙМЛАНД»*

«Дорогие товарищи! Коллектив Переяслав-Хмельницкого
исторического музея в большом долгу перед своим знаменитым
земляком, классиком еврейской литературы, одним из
выдающихся юмористов мира Шолом-Алейхемом. В настоящее
время мы разработали тематико-экспозиционный план создания
музея, посвященного жизни и деятельности писателя. В нем
предусматриваются следующие темы: Переяслав времен Шолом-
Алейхема; жизнь и деятельность великого писателя; его рабочий
кабинет, увековечение памяти Шолом-Алейхема. Будет
оборудован читальный зал и библиотека из произведений Шолом-
Алейхема (5-6 тысяч томов). Просим Вас помочь нам в сборе
экспонатов. Объявите, пожалуйста, в журнале «Советиш
геймланд», что мы заинтересованы получить материалы,
посвященные жизни и деятельности Шолом-Алейхема: личные
вещи, автографы, рукописи, книги о жизни и быте еврейских
трудящихся. Просим вас связаться с родственниками Шолом-
Алейхема, чтобы они передали его личные вещи, письменный
стол, его кровать с покрывалом, кресла, одежду. Было бы
желательно создать при журнале актив читателей для оказания
помощи Переяслав-Хмельницкому историческому музею в
создании мемориала Шолом-Алейхема».

Директор музея заслуженный деятель культуры УССР 
М. И. Сикорский.

Опубліковано: Сикорский М.И. Письмо к редакции журнала
«Советиш геймланд» / М. И. Сикорский // Советская Родина
(Советиш геймланд). – 1978. – № 7. – С. IV.

1 Створення музею Шолома-Алейхема стало важливою віхою у
становленні мережі історико-культурних установ м. Переяслава-
Хмельницького. Значну роль у його спорудженні відіграла співпраця з
єврейськими організаціями та культурними осередками, зокрема
журналом «Советіш геймланд». 
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МУЗЕЙ ХЛІБА І ЗАВДАННЯ ПРОПАГАНДИ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ СРСР

М. І. Сікорський,
директор Переяслав-Хмельницького

державного історико-культурного заповідника

Партія розглядає подальший розвиток
агропромислового комплексу і реалізацію Продовольчої
програми СРСР як неодмінну умову соціально-економічного
прогресу. Завдання ставиться так: протягом найкоротшого
строку домогтися повного забезпечення країни
продовольством. У Політичній доповіді Центрального
Комітету КПРС ХХVІІ з’їздові Комуністичної партії
Радянського Союзу, з якою виступив Генеральний секретар
ЦК КПРС М. С. Горбачов, підкреслюється, що саме на це
«спрямована сучасна аграрна політика партії, сформульована
в рішеннях травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, у
Продовольчій програмі СРСР».1

Цілком зрозуміло, що ці глибинні процеси мають
яскраво і дохідливо відображатись в експозиціях музеїв,
передусім, історичних та краєзнавчих. Адже широке коло
питань, пов’язаних з дійовою пропагандою аграрної
політики КПРС на сучасному етапі, не може залишатися поза
їхньою увагою.

Це стосується, безперечно, і Музею хліба. Та й до того
ж, зважаючи на його профіль, значно більшою мірою, ніж
будь-якого іншого музейного закладу. Тут, гадаю, двох думок
бути не може.

Приступаючи до побудови експозиції, колектив
наукових працівників чітко усвідомлював, що в плані
пропаганди Продовольчої програми СРСР, аграрної політики

1 Матеріали XXVII з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. –
К.: Політвидав України, 1986. – С. 35.



КПРС Музей хліба, який входить до складу Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного
заповідника, обов’язково матиме свої, лише йому притаманні
особливості та специфіку.

Зрозуміло, що історичні та краєзнавчі музеї
висвітлюють цю злободенну тему лише в розділах етапу
розвинутого соціалізму. Що ж стосується Музею хліба, то в
його експозиції вона представлена, як «наскрізна», тобто
різні аспекти її знайшли відображення в усіх десяти
розділах. Цим ніби прокладено місток від сивої давнини до
сучасності, від глибокого минулого – у майбутнє. Власне,
навіть сама ідея створення закладу диктувалася нагальними
вимогами сьогодення, необхідністю широкої пропаганди
Продовольчої програми СРСР. Це, на нашу думку, цілком
логічно і природно. Музейна розповідь про хліб та
хліборобство, про їхнє значення в житті людини конче
необхідна як з історико-пізнавальних, так і з виховних
міркувань. А ще (і, певно, значно більшою мірою) з точки
зору мобілізуючої. Музей хліба має активно націлювати
кожного відвідувача на реалізацію Продовольчої програми
СРСР, рішень ХХVІІ з’їзду КПРС, які розглядають
прискорене і стале нарощування виробництва зерна як
ключову проблему, основу основ створення продовольчого і
фуражного фондів країни. 

Загальна площа музею перевищує два з половиною
гектари. Представлено понад три тисячі експонатів. Це
покищо найбільший в республіці та й за її межами
культурно-освітній заклад такого профілю. Його експозиція
знайомить із благородним ремеслом хлібороба від
найдавніших часів до сьогодення. Вона дає змогу
відвідувачам бодай краєчком ока зазирнути у глибину віків,
осмислити і збагнути, як нелегко здобувався хліб трударем,
як ставав для кожного святинею. Таке осягнення минувшини
чіткіше і зриміше окреслює експозиційну розповідь про
сучасність, акцентує увагу на величі наших здобутків,
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яскравіше вимальовує перспективи майбутнього поступу на
шляхах реалізації Продовольчої програми СРСР.

Знайомлячись з експозицією, відвідувачі дізнаються
про походження зернових культур та різні системи
землеробства, про селекцію, форми зберігання зерна,
виготовлення борошна тощо. Широко представлено
знаряддя праці та найрізноманітнішу сільськогосподарську
техніку, пов’язану з хліборобством. Можна побачити також
справжнє поле під відкритим небом, тік.

Завершує експозицію розділ «Аграрна політика КПРС
і Продовольча програма СРСР». В ньому розкрито різні
аспекти аграрної політики партії на сучасному етапі.
Висвітлено, зокрема, успіхи, досягнуті нашою країною в ході
реалізації Продовольчої програми СРСР. Підкреслюється
мовою експонатів, що уже багато зроблено для подальшого
розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства
і зв’язаних з ним галузей, для переведення
сільськогосподарського виробництва на інтенсивний шлях
розвитку. 

Широко представлено партійні документи з питань
аграрної політики партії. В спеціальній вітрині вміщено
матеріали ХХVІІ з’їзду КПРС та ХХVІІ з’їзду Компартії
України, діаграми, в яких показано динаміку нарощування
виробництва зернових культур в цілому по країні, в нашій
республіці і в Переяслав-Хмельницькому районі на період
до 2000 року.

Почесне місце посідають комплекси, що розповідають
про династії потомственних хліборобів. Зокрема,
представлено особисті речі та нагороди за важку, але почесну
і таку необхідну хліборобську працю механізаторів з
Переяслав-Хмельницького району А. С. Битика та його сина
В. А. Битика. Привертають увагу також комплекси,
присвячені депутату Верховної Ради УРСР комбайнеру
І. М. Марченку та кращому в районі механізатору
М. К. Чайці.
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Усі ці матеріали переконують: історія хліба – не
застиглий зліпок з минулого, це живе, повнокровне
сьогодення, спрямоване у світле завтра.

Основними напрямами економічного і соціального
розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року
передбачено «посилити на основі використання
біотехнології та генної інженерії роботу по створенню і
впровадженню у виробництво нових високопродуктивних
сортів та гібридів сільськогосподарських культур, які
відповідали б вимогам інтенсивних технологій і були б
стійкими до несприятливих впливів зовнішнього
середовища, придатними до машинного збирання і
задовольняли б запити харчової промисловості».2 Успішному
розв’язанню цих накреслень значною мірою сприяє
подальший розвиток селекції і впровадження її досягнень у
виробництво. Важливим фактором науково-технічного
прогресу в сільському господарстві є також ефективне
використання меліорованих земель, забезпечення їхньої
високої віддачі.

Ці та ряд інших питань, пов’язаних з розвитком
агропромислового комплексу, розкривають в музеї теми
«Грунтознавство», «Меліорація», «Підвищення родючості
грунтів», «Селекція», «Захист злаків від шкідників, хвороб,
бур’янів».

Представлено комплекс матеріалів, що висвітлюють
діяльність Українського ордена Трудового Червоного
Прапора науково-дослідного інституту землеробства. Про
плідні результати його роботи свідчать дипломи ВДНГ СРСР
та ВДНГ УРСР, авторські свідоцтва, видані Державним
комітетом СРСР по винаходах і відкриттях. Експонуються
також фото першого директора цього інституту професора
А. У. Душечкіна, план впровадження науково-дослідних

2 Матеріали XXVII з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. –
К.: Політвидав України, 1986. – С. 355-356.



робіт у виробництво, лабораторне обладнання, монографії,
статті науковців, інші матеріали.

Спеціальний розділ присвячено діяльності
Миронівського ордена Леніна науково-дослідного інституту
селекції і насінництва пшениці ім. В. М. Ремесла. Вчені-
селекціонери цього закладу створили знамениті сорти
пшениці «Миронівська-ювілейна», «Іллічівка»,
«Миронівська-яра», «Миронівська-25» та інші, які дають
тепер найвищі в країні врожаї – понад сто центнерів з
гектара.

Відвідувачі можуть ознайомитися із зразками насіння
миронівських сортів. Тут же – хліб, випечений з цієї
пшениці, – білий, високий.

Розповідається в експозиції музею і про досягнення
вчених Одеси та Харкова, які працюють в галузі
сільськогосподарських досліджень. Подано зразки
мінеральних добрив, карту грунтів республіки.

Землеробській техніці належить особливе місце серед
інших ділянок матеріальної культури, як одному з
найважливіших елементів продуктивних сил всього
суспільного ладу. Тому питанням її вивчення та збирання в
Музеї хліба надається особливого значення.

Нехай погляне тракторист і комбайнер, як колись орали
землю сохою та дерев’яним плугом, жали хліб серпом, а
пізніше косили косою. Нехай молодь знає, як в поті чола
вирощували хліб насущний наші діди і прадіди і як
вирощують його тепер.

Представлені в експозиції музею сільськогосподарські
машини і грунтообробні знаряддя праці показують еволюцію
їхнього розвитку від рала до гідрофікованого плуга ПЛ-5-35,
від коси до велета колгоспних ланів – сучасного потужного
комбайна «Колос».

Експонуються знаряддя, за допомогою яких людина ще
за часів неоліту обробляла та зберігала зерно, представлено
також знаряддя праці селян Київської Русі.
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... Ось кам’яні зерновики. Їм десятки тисяч років. Вони
свідки тих часів, коли людина ще не культивувала злаків, а
збирала зерно дикої пшениці, подрібнювала його каменями,
а далі змішувала з водою й споживала рідкий хліб. 

Пройде кілька тисячоліть перш ніж з’являться кам’яні
та кістяні мотики, що свідчать уже про культивування злаків.

Дерев’яна палиця із загостреним каменем на кінці.
Нею древній хлібороб розпушував землю. А при
необхідності вона перетворювалась на спис. 

Поруч на стендах – серпи. Один із них за формою
нічим не відрізняється від сучасних. В дерев’яну дугу
вставляли крем’яні вкладиші, прикріплюючи їх жилами
тварин. Вчені встановили, що продуктивність такого серпа
лише в півтора рази поступається залізному.

Можна побачити в музеї і кам’яну зернотерку, якій
понад чотири тисячі років: це – два плоскі камені. Не рік і
не два мине, поки хтось із древніх «раціоналізаторів»
здогадається просвердлити в камені отвір, і вийдуть жорна.

Ще одна цікава річ: молотильна дошка ХVІ століття.
Дубова основа, крем’яні шипи. Науковці музею знайшли її
випадково в Лубенському районі. Таким знаряддям колись і
молотили, і солому подрібнювали на січку...

Експозиція розповідає про те, як протягом століть
вдосконалювала людська думка знаряддя обробітку землі, як
відбивався плин часу на їхньому зовнішньому вигляді,
продуктивності та потужності. Вирішальне слово відіграв
тут метал. Спочатку з’явилися залізні оковки на лопатах,
наральники, наконечники плуга, потім, ще пізніше метал
повністю витісняє дерево.

На відкритому майданчику серед грунтообробних
знарядь представлено кінні плуги. Цікавою є також колекція
сівалок. Відвідувачі мають змогу простежити шлях їхнього
розвитку і удосконалення від кінної сівалки до сівалки-
культиватора СЗС-2,1, що застосовується при безплужному
обробітку грунту.
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Обладнаний в Музеї тік відображає три етапи розвитку
техніки молотьби хліба: за допомогою ціпа та ребристого
котка на кінній тязі, механізований із стаціонарною
молотаркою з приводом від локомобіля і, нарешті, за
допомогою самохідних комбайнів.

Велетами виглядають порівняно з дідівською
примітивною технікою сучасні потужні трактори К-700 або
Т-150, розміщені на відкритому майданчику.

Експонується крилатий помічник хлібороба АН-2. Він
є промовистим свідченням науково-технічного прогресу в
сільському господарстві. Поруч – найновіші зерноочисні
машини, культиватори, комбайни.

Показ розвитку і удосконалення сільськогосподарських
машин та знарядь дуже важливий як в пізнавальному, так і в
соціальному плані. Адже це історія нашої країни.
Удосконалення сільськогосподарської техніки сприяло
підвищенню продуктивності праці, поліпшенню умов
роботи механізаторів.

Співставлення минулого із сучасністю, своєрідний
«місток», прокладений ніж ними за допомогою музейної
розповіді, дають змогу чіткіше уявити і збагнути горизонти
прийдешнього, накреслені ХХVІІ з’їздом КПРС. Основними
напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на
1986-1990 роки і на період до 2000 року передбачено:
«Цілеспрямовано здійснювати технічне переозброєння
сільськогосподарського виробництва. Поставити сільському
господарству за п’ятиріччя 1900 тис. тракторів, 1600 тис.
вантажних автомобілів, 1770 тис. тракторних причепів,
сільськогосподарських машин і устаткування на суму не
менш як 43 млрд. карбованців, у тому числі на 17 млрд.
карбованців для тваринництва і кормовиробництва.
Поліпшити оснащення галузі комплексами економічних
високопродуктивних машин, спеціалізованими
транспортними і вантажно-розвантажувальними засобами».3
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Заходи партії, спрямовані на прискорене перетворення
сільськогосподарської праці в різновид індустріальної, на
технічне переозброєння галузі, широко відображені в нашій
експозиції.

Наукові працівники при доборі експонатів для музею
хліба дотримувалися принципу оригіналу. Ця вимога стала
для них законом. То ж прагнули, щоб експонувалося якомога
менше фотографій і якомога більше безпосередніх живих
свідків історії. Адже саме це дає змогу відвідувачеві зримо
уявити походження хліба, відчути й осягнути велич
хліборобської праці. 

В ході пошукової роботи доводилося розв’язувати
багато складних наукових, технічних та організаційних
питань. Колекція збиралась понад двадцять років. Але ці
турботи не були марними. Тепер серед експонатів Музею
хліба чимало унікальних.

У центральному павільйоні музею експонуються
знаряддя праці часів трипільської культури, Київської Русі,
середніх віків. Усі вони знайдені археологічними
експедиціями на територіях Київської, Полтавської,
Херсонської та Чернігівської областей. Серед них мотика,
дерев’яний плуг, суковатка. Є машини ХІХ століття – ручна
молотарка, локомобіль.

Окраса колекції – знайдений в селі Гребені Київської
області зерновик трипільської культури (ІІІ тисячоліття до
нашої ери). Орнамент на ньому зображає ритуальне дійство
на честь урожаю.

Щосезону пошукові експедиції привозили щось цікаве.
З Житомирщини – колекцію дерев’яних віялок, домашнього
начиння, виготовлених ще кріпосними умільцями. В
Запорізькій області розшукали парову молотарку випуску
1913 року.

3Матеріали XXVII з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. –
К.: Політвидав України, 1986. – С. 358.



Ще один цікавий експонат – кінна молотарка. Хто б міг
подумати, що в наші дні її уже вдень з вогнем не відшукаєш.
Науковцям музею довелося об’їздити понад дві тисячі
населених пунктів, щоб знайти цю машину.

Поблизу Переяслав-Хмельницького, в колгоспі
«Комунар», було знайдено первісток Харківського
тракторного заводу ім. Серго Орджонікідзе ХТЗ-І. До речі,
у цього експоната – цікава історія. Ще 1931 року десять
таких машин пройшли показовою колоною по кількох
областях України. Один трактор якимось чином залишився
в Переяслав-Хмельницькому районі, в селі Хоцьках.
Працював він на колгоспних ланах. А коли почалася Велика
Вітчизняна війна – краща механізаторка Т. Ф. Рибак
перегнала трактор своїм ходом аж до Уралу, де й трудилася
на ньому до розгрому гітлерівського фашизму. Після
Перемоги Т. Ф. Рибак повернулася зі своїм сталевим конем
у рідний район. До 1974 року працювала машина на
колективній ниві. А тепер стала одним із експонатів Музею
хліба.

Широко представлена в музеї колекція злаків – від
найдавніших до сучасних. 

... Ось обгоріле зерно часів трипільської культури.
Лише воно і збереглося у віднайденому помешканні тої пори.
Мабуть трапилася страшна пожежа. Жменя обвугленого
ячменю може багато розповісти вдумливому досліднику.
Знайшли зерна на території Переяславщини в шестидесяті
роки під час розкопок, проведених спільно з Інститутом
археології АН УРСР.

Під склом стенду – плоский колосок. Це дика
однозернянка – праматір пшениці. Багато тисяч літ тому
людина зірвала от такий же колосок і на долоню їй
висипались зерна.

Ось тендітні колоски з дрібненькими зернятами. Вони
бачили схід сонця і колисалися вітрами ще в ІV-
ІІІ тисячоліттях до нашої ери. Це – реліктові злаки. До речі,
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ці найдавніші на землі зернята стали основою сучасних
сортів, які теж експонуються в музеї. Тут – ще один місточок,
прокладений від сивої давнини до нинішнього дня.

Дикі полби (далекі прообрази хлібного колоска) – теж
експонати музею. Їх привезли сюди із різних заповідних
місць.

Експонуються почорнілі від часу зерна урожаю 900-
річної давності. Саме тоді на Київській Русі навчилися
випікати житній хліб.

Обвуглена хлібина XI століття, знайдена під час
археологічних розкопок, теж розповість відвідувачам про
хліборобство наших пращурів.

У сиву давнину хліб був не лише найнеобхіднішим
продуктом харчування, але й натхненником перших гончарів,
живописців. На тогочасних чашках, мисках нанесено
символи злаків.

Під відкритим небом експонується гамазей (комора для
зберігання зерна), що належав землевласникам
Скоропадським (ХVІІІ століття). Це – свідок кріпацтва. 

Представлено в музеї і польову колиску тих часів. Саме
в таких зростало не одне покоління хліборобів.

Відвідувачі можуть ознайомитися також з хлібом, що
випікався в царській Росії у неврожайні роки. Глевкий,
помережаний глибокими тріщинами, з порепаними краями –
хліб із лободи, висівок, полови, картопляного лушпиння та
вівса.

Напередодні революції царська Росія експортувала за
кордон близько четвертої частини виробленого зерна. «Не
доїмо, але вивеземо!» – цей принцип став гаслом купців. В
царській Росії справді не доїдали. Але не вельможі, а народ.

Експонується в музеї хліб 1918 року. Як він потрапив
до колекції? Справа в тому, що в деяких українських селах
побутував такий звичай: виходить дівчина заміж – пече
коровай і дарує його згодом майбутнім дітям на знак того,
щоб жилося їм в достатку. Саме таку хлібину подарувала
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музею літня жінка – М. І. Щепцова. Вона зберігала її
протягом майже семидесяти літ. Чоловік Марії Іванівни
загинув у громадянську війну. Дітей не було. Хліб, який
спекла в день весілля, берегла, мов найдорожчий скарб.
Тепер він став експонатом.

В експозиції представлено мозаїчний портрет
В. І. Леніна, виконаний із зерен злакових культур, що
вирощуються на Україні. Поруч – пожовклий примірник
газети з текстом Декрету про землю, плакати, що
розповідають про період колективізації, будьонівки, які в
жнива рятували від спекотного сонця хліборобів перших літ
революції. Представлено також документи, фотознімки
зачинателів колгоспного руху, перших трактористів. 

Відвідувачі можуть ознайомитися з колекцією
сільськогосподарських знарядь, що належали одній з перших
в республіці комун, яку 1924 року організував на Одещині
зачинатель колгоспного руху М. О. Посмітний – згодом двічі
Герой Соціалістичної Праці.

Особливий розділ музею – хліб періоду Великої
Вітчизняної війни.

...На стелажі чорна, як земля, скибка. Це – хліб
нескореного блокадного Ленінграду. У порівнянні із
рум’яним, свіжовипеченим буханцем нинішніх днів він
здається зовсім невагомим. Але цінувався, мов саме життя.

Поруч така ж чорна хлібина, випечена пекарем
партизанського загону М. Цап. А ось буханець, спечений
1943 року, його принесла в музей родина Перепелиць. Їхній
будинок спалили фашисти. Проте хлібина, хоч і обвуглилась,
але чудом вціліла. Сім’я Перепелиць знайшла оту зранену
буханку на згарищі і протягом довгих літ зберігала. 

...Ще одна хлібина, що обгоріла у полум’ї Великої
Вітчизняної війни. Вона із села Чирське, спаленого
фашистами.

Експонується також святковий коровай. Такими
зустрічали на Україні воїнів-визволителів.
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Привертає увагу відвідувачів і фронтова похідна
пекарня. Сотні кілометрів пройшла вона важкими дорогами
війни. А нині урочисто застигла серед музейних експонатів.
Поруч – пробита кулями каска, автомат...

Безперечно, історія хліба пов’язана з історією
Батьківщини. Бідний, чорний, проте прикрашений
виліпленими з тіста квітами й пташками, – хліб нелегкого
повоєння. Про нього теж розповідає експозиція.

В центральному павільйоні представлено короваї,
прикрашені квітами та вишитими рушниками. Це – хліб
нашого сьогодення. На вітринах – найрізноманітніші
булочки, кренделі, пироги, коржі. Лише на Україні випікають
тепер близько ста сорока найменувань хлібобулочних
виробів. На рік це становить понад дев’ять мільйонів тонн.
А до музею надходять посилки ще й з хлібом Кавказу,
Середньої Азії, Прибалтики... Національні хліби всіх
союзних республік – експонати останніх літ. Нікого із
відвідувачів не залишає байдужим і хліб для космонавтів,
який беруть вони з собою у далекі зоряні мандри.

Гармонійно поєднуються з оцими експонатами два
великих панно: «Хліб минулого» та «Хліб сьогодення» –
роботи професійної художниці Г. І. Самутіної.

Окремий комплекс в музеї присвячено здавна
усталеним народним звичаям, пов’язаним з хлібом та
сподіваннями на врожай. Рум’яний заквітчаній коровай,
тістечка у формі різних звірів та птахів... Їх випікали
першого дня весни. А це – хліб-дивень, хліб-борона, хліб-
чобіт. Саме такими сувенірами обдаровували колись
найшановніших гостей та найближчих родичів під час
весілля. До речі, одна цікава деталь: ще в XIX столітті на
Київщині існував старовинний шлюбний ритуал-обведення
молодих навколо хліба або діжі. Цей звичай мав силу закону.

Так, в давнину без пишних короваїв, шишок не
обходилось жодне родинне свято. Ними вшановували
народження дітей, шлюб. Вони були свідками і скорботи та
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печалі, коли проводжали людину в останню путь.
Народні традиції, пов’язані із землеробством, ілюструє

в експозиції рум’янощокий, ніби щойно із печі, хліб-
зажинок. Ним відкривали свято початку жнив. Тут же
сніп-воєвода, що символізував колись успішне завершення
збирання врожаю.

До цікавих експонатів музею належить чепурно
вибілена, під золотавою солом’яною стріхою, із
розмальованими віконцями хата українського хлібороба
(XIX століття). Зайшовши до неї, відвідувач ніби
переноситься в давні часи. Тут відображено повну
внутрішню обстановку хліборобського житла. На покуті
стоїть «дідух» – ритуальний сніп пшениці, що за традицією
символізує достаток і благополуччя в домі господаря. На
стінах – духмяні трави. На лаві – діжа, в якій вчиняли тісто.
А на столі – корзина з хлібом, дбайливо накрита полотняним
рушником.

До революції більшість селян за бідністю змушені були
випікати хліб із суміші різних сортів борошна: житнього,
ячмінного, просяного, навіть висівок. В тяжкі роки перед
збором врожаю, коли запаси зерна закінчувались, селяни
пекли ячмінний хліб навпіл з картоплею.

Хліб в домашніх умовах випікали не тільки в селах, а
й у містах, оскільки промислове хлібопекарство до
революції розвивалося дуже повільно. В царській Росії
хлібозаводи були тільки в Москві, Петербурзі, Києві, Одесі
та ще в кількох інших великих містах.

Але що то були за пекарні? Розміщувались вони в
підвалах і напівпідвалах. Повна відсутність будь-якої
механізації, лише ручна праця. Темрява, бруд, задуха робили
труд пекаря каторжним.

Усе це висвітлено в експозиції музею. Показано також
розвиток хлібопекарства у післяреволюційний час. 

Радянський уряд уже з перших років свого існування
здійснив цілу низку заходів щодо налагодження
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промислового випікання хліба. В 1924-1925 роках
створюється товариство «Млин-буд» по випуску обладнання
для хлібозаводів, споруджуються нові підприємства.

В наші дні пекарі працюють в просторих, світлих цехах
хлібозаводів, де ручну працю майже повністю усунуто, всі
основні технологічні процеси механізовано й
автоматизовано. В Музеї хліба представлено обладнання
сучасних хлібозаводів.

При побудові експозиції музею ми прагнули вийти за
межі традиційного демонстрування предметів та їх
комплексів і домогтися того, щоб огляд був динамічним
процесом, беручи участь в якому відвідувач стає не просто
пасивним спостерігачем, а активним учасником подій.
Прагнули, щоб створювався «ефект присутності».
Учасниками подій далеких часів відвідувачі можуть відчути
себе, не тільки оглядаючи хату українського хлібороба
XIX століття, де не полишає враження, що господиня щойно
відійшла від печі (про цей експонат уже розповідалось
вище), але й ознайомлюючись, скажімо, з чотирикрилим
вітряком, що постає в усій своїй монументальності. Тут в
натурі відтворено безліч механізмів, різні вмістилища для
зерна й борошна, комірчини, аж до куточка, де в час
безвітряної погоди міг відпочивати мірошник. Усе, як в
далекі-далекі часи. Здається лише одна мить – і підуть у рух,
почнуть обертатися крила, запахне свіжим, ще теплим
мливом.

Чимало експонатів є своєрідною емблемою, візитною
карткою. Так, наприклад, хліб-сіль на вишитому рушнику –
символ нашого добробуту, краси.

Урочиста композиція – великий, пишний, оповитий
червоною стрічкою сніп, а поруч нього – п’ятнадцять
менших. Це – хліб Вітчизни, хліб радянських республік.

Як апофеоз нерозривної єдності людини із землею,
хлібом – скульптура «Україна» роботи народного художника
СРСР В. З. Бородая, встановлена в центральному павільйоні.
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Сільське господарство нашої країни невпізнанно
змінилося. На зміну старим знаряддям праці і машинам
прийшли нові, а відтак канули в небуття віджиті технології,
способи і прийоми праці. Стосується це і вирощування
зернових та виробництва хліба. Відобразити всі оті процеси
в експозиції музею необхідно було для того, щоб майбутні
покоління могли мати повне уявлення про розвиток
хліборобської справи, про шляхи реалізації аграрної
політики КПРС. В цьому й полягала одна із головних цілей
створення закладу.

Музей хліба може служити тепер навчальною та
науково-дослідницькою базою для студентів вузіз і
технікумів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, вчених,
викладачів. Його експозиція дає відвідувачам уявлення про
розвиток хліборобства як в країні в цілому, так і на Україні
зокрема.

Ще одна важлива функція музею: він вчить поважати
нелегку працю хлібороба, пропагує знання про хліб, виховує
шанобливе ставлення до нього як головного надбання
народу.

Нинішні покоління голоду не знають. Тепер у нас хліба
вдосталь. І тим важливіше навчити дітей і дорослих берегти
його. Ставленням до хліба визначається моральне багатство
або ж духовна убогість людини. В. І. Ленін зазначав, що
«комунізм починається там, де з’являється самовіддана,
перемагаюча тяжку працю, турбота рядових робітників про
збільшення продуктивності праці, про охорону кожного пуда
хліба, вугілля, заліза та інших продуктів, які дістаються не
тим, хто працює особисто, і не їх «ближнім», а «далеким»,
тобто всьому суспільству в цілому, десяткам і сотням
мільйонів людей, об’єднаних спочатку в одну соціалістичну
державу, потім в Союз Радянських республік».4

...Бережливо ставитись до хліборобської праці. На це

4 Ленін В. І. Великий почин. – Повне зібр. творів, т. 39, с. 21. 



націлюють нас і матеріали форуму радянських комуністів. У
Політичній доповіді Центрального Комітету КПРС
ХХVІІ з’їздові Комуністичної партії Радянського Союзу
наголошується: «Найближче джерело поповнення
продовольчого фонду – скорочення втрат продукції полів і
ферм при збиранні, транспортуванні й переробці».5

Завдяки роботі науковців та допомозі широких кіл
громадськості фонди музею постійно поповнюються. До
створення цього культурно-освітнього закладу причетно
багато людей. Серед них – працівники партійних і
радянських органів, вчителі, учні шкіл та профтехучилищ,
студенти, вчені, робітники і, звичайно ж, хлібороби.
Найрізноманітніші матеріали, речі до музею надходили і
продовжують надходити з усіх куточків країни.

Допомога громадськості, науковий пошук працівників
закладу дали змогу досить повно представити в музеї процес
хліборобства як у давні часи, так і в умовах сьогоднішньої
могутньої індустрії, широко пропагувати засобами музейної
експозиції аграрну політику партії на сучасному етапі,
реалізацію Продовольчої програми СРСР.

Опубліковано: Сікорський М. І. Музей хліба і завдання
пропаганди Продовольчої програми СРСР / Михайло Іванович
Сікорський // Проблеми вдосконалення експозиційної роботи з
історії радянського суспільства в музеях Української РСР: зб.
наук. праць. – К., 1986. – С. 74- 85.
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СКАРБНИЦЯ БАГАТОВІКОВОЇ МУДРОСТІ.
СТВОРЕНО ПЕРШИЙ НА УКРАЇНІ МУЗЕЙ

НАРОДНИХ ОБРЯДІВ ТА ЗВИЧАЇВ

Михайло СІКОРСЬКИЙ,
директор Переяслав-Хмельницького

державного історико-культурного заповідника

Колись Григорій Сковорода назвав Переяславщину
своєю матір’ю. А Тарас Шевченко у листі до переяславського
друга Андрія Козачковського писав: «Мені здається, що і раю
кращого на тім світі не буде...».

Переяслав-Хмельницький – одне з найдавніших
слов’янських міст. Початок його історії сягає глибини
століть. В ХІ ст. це стольне місто величезного
Переяславського князівства, яке поряд з Києвом було
визначним центром давньоруської культури. Тут і донині
збереглися чудові архітектурні пам’ятки XI-XII століть.
Переяславщина є також етнографічним центром, де
проходив процес формування української народності,
пізніше – нації. Саме тут уперше зустрічаємо в літописі
назву «Україна».

У Переяславі відбулася історична Рада 1654 року. Ця
земля – батьківщина Шевченкового «Заповіту»; центр
Букринського плацдарму восени 1943 року. Багате минуле
сприяло розвитку тут музейної справи. Рішенням Ради
Міністрів УРСР від 13 березня 1979 року було створено
Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний
заповідник. До його комплексу входять уже 19 тематичних
музеїв, а у фондах зберігаються 165 тисяч пам’яток історії
та культури. Наш заповідник називають перлиною серед
заповідників України.
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Перший на Україні музей народних обрядів та звичаїв
відкритий саме у нас в жовтні 1990 року. Ця скарбниця
багатовікової народної мудрості є архівом історії пізнання
людством світу і природних явищ та спроб уплинути на уявні
сили, які керують світом. Хронологічні рамки експозиції
охоплюють час від кам’яного віку до наших днів. Головні
експонати – етнографічні: обряди, звичаї, фольклорні,
лінгвістичні зразки, хороводи, пісні, символічні орнаменти,
різьба по дереву тощо, а також археологічні матеріали. І
скрізь простежуємо тісний зв’язок дохристиянської (так
званої «язичницької») релігії з астрономією, космологічними
уявленнями про Всесвіт.

Створював експозицію музею українських народних
обрядів та звичаїв колектив працівників заповідника
протягом двадцяти років. До комплексу входять: колекція з
78 кам’яних розмальованих шухляд і стіл часів Трипільської
культури, скіфські й половецькі кам’яні баби,
Старосільський курган IV тисячоліття до н. е. – перша у світі
обсерваторія, скіфський жертовник, язичницьке святилище
VII-VIII століть н. е., половецьке святилище XII – початку
XIII століть, а також інтер’єри козацької церкви 1606 року й
Андрушівської – 1768-го.

А ще складовими комплексу є музей українського
народного одягу Середнього Придніпров’я, що містить
десять тисяч предметів, музей історії українського рушника
(чотири тисячі зразків, більшість із них – обрядові), музей
хліба, в якому зберігаються пам’ятки народної мудрості
багатьох століть, речі та вироби з хліба, пов’язані з обрядами.

Центральна експозиція музею українських народних
обрядів і звичаїв розташована в унікальному приміщенні –
пам’ятці архітектури початку XX століття. Тут у чотирьох
залах представлено близько 1200 документальних, художніх
і предметних експонатів, що висвітлюють теми: історичні
передумови календарних свят та обрядів на Україні; аграрно-
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магічний характер народних обрядів; календарні обряди –
весняно-літні й осінньо-зимові; етнорегіональні особливості
українських народних обрядів; сімейні обряди; генетичний
зв’язок обрядового фольклору і музики календарно-
обрядових українських пісень; традиційний похоронний
ритуал на Україні; народні обряди – традиція і сучасність;
обрядовий зал реєстрацій шлюбів, народжень, вручення
паспортів тощо; історичне місце українських обрядів у
скарбниці світової культури.

Календарні обряди і звичаї виникли на початку
трудової діяльності людини, а тому в експозиції
представлено кам’яні знаряддя праці, кістки тварин, їхні
зуби і роги, знайдені під час археологічних розкопок.
Неандертальці ховали померлих у неглибоких ямах, в які
клали знаряддя праці й кістки тварин, бо вірили в потойбічне
життя. А перед полюванням вони виконували обряд
поклоніння черепам тварин, на котрих збиралися полювати.
В експозиції є черепи мамонта і ведмедя.

Численні експонати свідчать, що дохристиянське
язичництво на Русі грунтувалося на астральному культі,
аналогічно культу стародавніх цивілізацій. Це було
поклоніння небесному вогню й воді. Богів символізували
небесні світила. Фрагментарно залишки язичницької
обрядовості збереглися до нашого часу. Міфологія виникала
на уявленнях про утворення і розвиток Всесвіту, а боги
Київського пантеону, річні свята й символіка обрядів
розкривають риси дохристиянської ідеології і психології. Це
дуже вдало відображено в картинах художників К. Хімича
та Ю. Легенького.

Ряд експонатів присвячено слов’янському прабогу
неба – Диву. Керуючи Всесвітом, він виявляв себе як
Сварог – зодіак з 12 сузір’ями і «Сонцем-Оком», що летить,
оберігаючи Прадерево Всесвіту. Решта богів були
помічниками головного. Розділ розповідає про богів
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астрального культу Русі. Це Лада – життєвий початок
природи, втілення двох першоджерел Всесвіту – вогню і
води – в єдиній особі, мати Сонця; Див – яскраве небесне
склепіння (небесний екватор); Сварог – зодіак (екліптика);
Дана (Леля) – втілення води; Полель – втілення світла
(Сіріус); Перун – батько Сонця, Місяця й Зорі; Волос (Тур) –
сузір’я Телець; Берегиня – Прадерево Світу; Місяць (Дідух –
Коляда – Василь); Сонце (Сварожич – Ярило); Зоря (Венера).

У центрі першого залу розміщено експонати,
присвячені епосі Трипільської і Давньоямської
археологічних культур, коли календарні обряди й звичаї
досягли високого рівня. Племена часів Трипільської культури
добилися певних успіхів у господарському та культурному
розвитку, а їх обряди покликані до життя матеріальними
потребами стародавнього землеробства і правічним
прагненням людини збагнути незбагненне. Тут
експонуються знаряддя праці й жіночі статуетки,
трипільський посуд, одяг, стели і кам’яні баби Черняхівської
культури, картини, які висвітлюють струнку систему
календарних обрядів. Це свято перших паростків, моління
про дощі, Ярила день, свято Купала, відбір жертв для свята
Перуна, свято Перуна, початок жнив, закінчення жнив.

Календарні обряди – це історія господарської
діяльності людини, стародавніх поглядів на природу і спроб
вплинути на неї. Вони мають яскраво виражений аграрний
характер. В експозиції, присвяченій Черняхівській культурі,
представлено ритуальний посуд, виявлений під час
археологічних розкопок у місті Переяславі-Хмельницькому
та могильнику села Соснова; поховальний обряд і матеріали
святкування Вербної неділі і Пасхи; ритуальну посудину –
календар IV століття із села Ромашки Київської області.
Закінчується експозиція першого залу матеріалами про
прийняття християнства на Русі та картиною Ю. Легенького
«Прадерево життя».
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Другий зал присвячено історично сформованим
звичаям та обрядам українського народу, які є цінною
культурною спадщиною, важливим джерелом вивчення
життя і побуту трудящих мас. Річне коло
сільськогосподарського календаря починається календарно-
обрядовим святом – Різдвом (прикрашання хати,
приготування страв, різдвяна вечеря – головна кутя і
12 пісних страв, водіння кози з колядками). Окремо виділено
матеріали про зустріч Нового року. Це картини і графічні
роботи про Маланку та Василя, колядників, щедру кутю,
щедрування; одяг, музичні інструменти, ікони. Центром
експозиції є весняний цикл обрядів, який починався разом з
підготовкою до наступних польових робіт. Тут представлено
матеріали про проводи зими: про те, як виганяли, ховали
зиму – богиню пітьми і смерті й зустрічали весну, котра
несла світло, тепло, пробудження природи.

Цікаві матеріали зібрано про святкування Великодня –
церковний та народний обряд Пасхи. Тут виділяємо такі
моменти: середина посту – вербна неділя і четвер на
страсному тижні. Експонуємо печені хлібні хрести – щоб
краще родила пшениця. Половину їх їли в цей день, а другу –
в полі, коли виїжджали сіяти пшеницю. Використовували
хрести і як лікарські засоби, і як обереги. Окремо показуємо
Вербну неділю: виставляємо ікони, картини, селянський
жіночий одяг і прикрашену стрічками та квітами священну
вербу, якій приписували магічні властивості. Зміст звичаю –
розцвічене дерево повинно було передати людині або тварині
здоров’я, силу і красу. В народі збереглася приповідка: 

Будь великий, як верба, 
А здоровий, як вода, 
А багатий, – як земля.
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Картини і графічні малюнки розповідають про
святкування четверга на страсному тижні, підготовку до
Пасхи – приготування їжі і фарбування яєць. Чистий четвер
став причиною появи і побутування різноманітних
запобіжних обрядів. Центром розділу є матеріали про
святкування Пасхи. Паска, посуд, кошики, в яких її
освячували, колекція писанок, рушники та селянський одяг,
ікони... Висвітлюється і обряд поминання небіжчиків – так
звані «проводи».

Значне місце в експозиції займають матеріали про день
Юрія – 23 квітня (за старим стилем), коли усі слов’янські
народи перший раз виганяли тварин у поле – вербою від
вербної неділі. Це свято поширюється на всіх тварин.
Особливість циклу в тому, що він об’єднує обряди
сільськогосподарські й шлюбні. У цьому розділі виставлені
художні картини про день Юрія, рядно, ярма, налигач,
писанки, одяг, керамічна миска, яку закопували разом з
вареною кашею в землю, щоб вона краще родила. Поруч
ставили прикрашену квітами жердинку.

Експонати розповідають про святкові цикли і окремі
дії магічного характеру, що відбуваються у період від посіву
та сходів озимих і ярих хлібів до їх дозрівання, – русалчин
тиждень, проводи русалок, зелену неділю, Трійцю,
вшанування покійних. Другий зал показує свята Спаса,
Маковія, дня Семена.

Іванів день (або, як його називають, свято Івана
Купала) – одна з найважливіших урочистостей у період
найвищого розквіту природи й найвідповідальніший для
землеробів момент – жнива. Це й зумовило характер
купальської обрядовості. В експозиції представлено художні
картини з краєвидами українського села Андруші
напередодні свята, колекцію вінків і набір зібраних у день та
ввечері під Івана Купала трав – лікарських і чародійних – для
ворожіння, прикрашене квітами й стрічками вишневе
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дерево, дівоче вбрання та українські хустки. На гравюрах та
картинах відображені моменти запалювання вогнища,
стрибання через нього, купання, обливання водою і кидання
дівчатами вінків у воду. Весь процес святкування Купала
проходив біля води, і він гарно відродився на Переяславщині
в наші дні.

Насичений експонатами і третій зал. Вони
розповідають про календарно-трудові обряди (перша
борозна, перший день сівби, жнива, обжинки, закладання
хати, вхідчини, закладання криниці), традиційний
похоронний ритуал на Україні та родинно-побутові звичаї.
Мета календарно-трудових обрядів – підкреслити тісний
взаємозв’язок людини із сільським господарством. Родинно-
побутові звичаї (сватання, народини, хрестини, весілля,
дитячі ігри, молодіжні забави, вечорниці, досвітки,
гойдалки) є важливим історико-етнографічним джерелом
відображення соціальних і правових поглядів українського
народу, сімейно-шлюбних стосунків більш ранніх часів.
Експонати переконують, що еволюція родинно-побутових
обрядів у XVI-XIX століттях була прямо пов’язана з
розвитком суспільства, соціально-економічними умовами
тогочасного життя селянства.

Колектив заповідника зібрав понад п’ять тисяч
різноманітних матеріалів про родинно-побутові обряди.
Серед них – комплект весільного одягу, зразки обрядового
хліба, старі фотографії, колекція весільних вінків, очіпків,
бавниць, переміток, 700 вишитих дівочих і жіночих сорочок,
весільна шабля, вильце з деревом життя. Гордість музею –
вироби переяславського умільця М. Литвиненка, колекція
весільних калачів, «борона» – подарунок батьку молодої,
«шалаш» – подарунок діду молодої, весільна гуска, колекція
шишок. Представлено також 89 тематичних українських
рушників, п’ять килимів, комплект інструментів троїстих
музик, 59 зразків ритуального керамічного посуду, 15 вінків.
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І майже 1200 вазонів прикрашають третій зал! Емоційно
насичена експозиція сприяє збагаченню духовного світу
людини, згуртуванню сімей, трудових колективів. А,
озброївшись традиціями і запроваджуючи їх у життя,
боротимемося за оздоровлення нашого народу.

Закінчується огляд обрядовим залом реєстрації
шлюбів, народжень, вручення паспортів тощо.

Експозиція музею свідчить, що збереження
прогресивних народних традицій важливе не тільки для
формування сучасної обрядовості, а й для розвитку всієї
української культури. Час змінює багато чого в житті, старе,
непотрібне відходить у небуття. Та серед небагатьох
незмінних величин є найверховніша – музей. Через віковіччя
він пронесе історію народу, відкриваючи все нові й нові
сторінки минувшини. Все добре, мудре, світле й чисте – від
музею!

Опубліковано: Сікорський М. Скарбниця багатовікової
мудрості. Створено перший в Україні музей народних обрядів та
звичаїв / Михайло Сікорський // Українська культура. – 1991. –
№ 6. – С. 26-27.
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НА ПЕРЕХРЕСТІ УКРАЇНСЬКИХ
ШЛЯХІВ

Старий Переяслав здавна став меккою для туристів,
яких манили сюди 19 місцевих музеїв. І ось з’явився ще
один, двадцятий – музей народного сухопутного транспорту
та дорожнього побуту України. Саме він і саме тут – не
випадково, адже стоїть музейний комплекс на справжньому,
колись напруженому, поштовому тракті, що вів з Києва на
Південь, – Золотоношу, Черкаси, Катеринослав. Новий музей
є органічною частиною своєрідного скансена народної
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Його
експозицію складають поштова станція, експозиційний
павільйон та комора, де зберігався фураж для поштових
коней. Пройдемо музейними стежками та поговоримо про
задум створення цього комплексу.

ЯК відомо, існує певний ментальний образ. Це образ
«українського шляху», який заразом є і символом української
вдачі, долі народу. Транспорт тут, радше, не засіб, а спосіб
буття, спосіб існування людини на шляху – в русі одвічного
ходіння за синє море, в русі чумацьких шляхів. 

Музей задумувався, аби показати спосіб буття
глибинних архетипів української культури. Наскільки це
вдалося, судити відвідувачу. Перше, що він бачить,
оглядаючи музей, це – поштова станція. Переяслав був
третьою станцією від Києва, тут подорожуючі міняли коней.
Для швидкої доставки державної пошти станція мала у
своєму розпорядженні п’ять швидких трійок, для
подорожуючих резервувалося 55 коней.

Споруда станції, типова для XIX століття, у наші часи
підлягала знесенню у зв’язку з реконструкцією дороги,
зокрема по вулиці Старокиївській. Завдяки клопотанням
дирекції державного історико-культурного заповідника
будинок був переданий для створення музейного комплексу.
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Силами реставраторів заповідника будівлю відремонтовано,
перевезено, встановлено та реставровано.

Одноповерховий будинок станції був пофарбований у
рожевий колір. Він виходить фасадом на дорогу і з’єднується
із павільйоном цегляною аркою з воротами посередині: повз
них на широкий брукований двір виїжджали карети, коляски,
візки, брички подорожуючих. Посеред двору встановлено
комору для фуражу, колодязь, планується звести конюшню,
конов’язь і пожежну дзвіницю.

Шлях, відрізок якого проходив повз Татарську гору (в
народі побутує назва – Шевченкова гора), в давнину
називали «із варяг у греки». Неодноразово бував тут Тарас
Шевченко, звідси він милувався краєвидом дніпровських гір,
саме тут народилися поетичні рядки поеми «Сон»: 

Гори мої високії, 
Не так і високі, 
Як хороші, хорошії, 
Блакитні здалека. 
З Виблої могили, 
Ще старшої... мов ті хмари, 
Що за Дніпром сіли.

Стоїть біля музею смугастий верстовий стовп, що стояв
свого часу біля Переяславської поштової станції. Скільки
життєвих сцен – драматичних, трагічних, комічних – бачив
цей свідок історії?

Коли виникла пошта, не можна визначити напевно.
Можна лише описати етапи становлення. З другої половини
XII століття одним із основних атрибутів пошти стає повіз,
на дорогах – постоялі двори, а при княжих палацах – штат
посильних (гінців). У середині ХІІІ століття виникла на Русі
ямська гоньба, яка спочатку мало чим відрізнялась від
повоза. Третій етап розвитку служби зв’язку розпочинається
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у 70-х роках XVII століття, коли пошта стає
загальнодоступною і регулярною. Починаючи з березня
1667 року, швидку гоньбу від Москви до Путивля в
офіційних документах стали називати поштою.

Поштарі, згідно опису в приказних справах за 1628 рік,
що зберігаються в Центральному державному архіві
стародавніх актів, мали «фірмений» одяг: «зипун лазорев
астрадинный, шапка вишневая с пухом, кушак бумажный с
кожами, кафтан шубной полусуконный подлазоревый». Такі
строї, як на ті часи, були дуже дорогі – 6 крб. 40 коп. і
лаштувалися на довгі роки, передавалися від батька до сина,
від діда до онука.

Згідно даних малоросійських актів, з 1674 року
поштарів набирали за платню тільки з числа ямщиків. Крім
платні, їм давали коней, комплект упряжі, транспортні
засоби і спорядження. Відбувалися вибори ямщика. Під час
виборів приходським священиком складався «излюбленный
список» – свого роду рекомендація. Її підписували, крім
нього, вісім односельців. Майбутній ямщик складав присягу,
цілував хрест і давав зобов’язання: «ямську гоньбу гонять с
прежними ямскими охотниками в ряд, а на кабаках не
приживаться, и зернью (в кости) и в карты не играть, и
никаким воровством (преступлением против государства) не
воровать, и никуда не сбежать, и ямской гоньбы жеребьев
своих в пусте не покинуть».

Свого часу Петро I наказав влаштувати поштову гоньбу
через Київ у Білу Церкву, де знаходилась резиденція
гетьмана Мазепи. Це було необхідно заради контролю над
поштовими кореспонденціями. У 1701 Київ – Біла Церква
влаштовано стани, що знаходилися через 15, 25 і 30 верств.
На початку XVIII століття відбувається відокремлення
військово-польової пошти від громадської...

Відвідувач, зайшовши до музею, потрапляє в типову
обстановку поштової станції того часу. На ганку, освітленому
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тьмяним ліхтарем, він бачить «Высочайшее утверждение
правила дорожные», де зокрема говориться: «желающий
ехать на почтовых лошадях должен испросить на месте
своего пребывания подорожную; без подорожной же никто
не может получить почтовых лошадей».

Від ганку ліворуч – вітальня для транзитних пасажирів.
Тут розміщені лави і канапи, адже чекати коней випадало
подовгу, а іноді й ночувати доводилось. Скрині, саквояжі,
дорожні валізи подорожуючих – ніби тільки-но занесли. Тут
же знаходиться робочий стіл доглядача, за ним – сам
господар станції у формі. На столі – чорнильниця з
пісочницею, скринька для грошей і книга для запису
подорожуючих. Поруч – великий обідній стіл, на таці стоїть
тульський самовар з чайним прибором, підсвічник із
свічкою. На вікнах – фіранки, на підвіконниках – квіти в
горщиках, в червоному кутку встановлені ікони.

Одразу при вході привертають увагу до себе
«Постановления, до всеобщего сведения касающиеся».
Головне з них – «каждому чину и по скольку выдавать
лошадей». Ця постанова зобов’язувала доглядача станції
забезпечувати подорожуючих кіньми, додержуючись
«Табеля о рангах». Приміром, особи першого класу могли
при бажанні вимагати на станціях двадцять коней, другого
класу – 15, третього – 12, особи від дев’ятого до
чотирнадцятого класу могли одержати троє коней, нижнім
же чинам та службовцям дозволялося всього по двоє коней.
У першу чергу, без затримки коні видавалися також
державним кур’єрам і фельд’єгерям. Для них на станції
завжди стояли напоготові трійки і доглядач не мав права
видавати їх іншим.

В експозиції павільйону демонструється чимала
добірка засобів пересування. У центрі на п’єдесталі – гарба,
що утворює просторову домінанту і є своєрідним символом
української ментальності. «Знаряддя доріг» утворюють
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експозиційні ряди малого і великого кола, що уособлюють
світ шляху. Інформативно експозиція розгортається з
архаїчних часів, що представлені макетами, реконструкціями
засобів пересування Трипільської культури, скіфів, кочовиків
XI-ХІІ століть. Далі – сухопутний транспорт та
транспортування вантажів на Україні XIX століття.
Демонструється також технологія виготовлення
транспортних засобів – у кузні, ободопарні, майстерні
стельмаха.

Основними засобами пересування в українців, як і в
інших народів, були: зимою – сани, літом – віз. Перші
належать до найстаріших засобів пересування у східних
слов’ян. Свідченням цього може служити давній звичай
поховання в санях. Прототипом саней були волокуші. До
другої половини XIX століття у возі майже всі частини були
дерев’яні. Лише зрідка вживались окремі залізні елементи.
Починаючи з другої половини XIX століття віз ставав дедалі
міцнішим, довговічнішим, збільшувалась його
вантажопідйомність. Характерним лише для українців був
різновид воза – чумацька мажа, яка головними своїми
конструкціями нагадувала звичайний віз, але мала значні
відмінності і призначалася для перевезення великих
вантажів на далекі відстані. Основною упряжкою була
яремно-війова. Особливий тип становила запряжка
«бовкуном» – запрягання одного вола (нерідко й корови) у
віз, сани, соху, плуг чи борону. Для цього існувало особливе
ярмо, до кінців якого прикріплялися голоблі. Такий тип
упряжки продиктований соціальними умовами, адже ні за
що було другого вола купити. Найбільше «бовкунів»
зустрічалося на Поліссі, менше – на Чернігівщині та на
Полтавщині.

В’ючний транспорт, головним чином кінський, відомий
на території теперішньої України з часів давньоруської
держави. Такий спосіб перевезення вантажів у саквах або
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бесагах був особливо поширений в Карпатах і лісових
місцевостях, де вузькі дороги. Розповсюджена в Україні була
верхова їзда на конях. На короткі відстані їздили без сідла,
на далекі – обов’язково з сідлом, яке часто гарно
прикрашали. Втім, упряж – це окрема розмова, адже щодо
прийомів та особливостей кінської упряжі – то ціла наука.
Чого лише не вигадували! Бувало, підв’язували фальшиву
гриву та хвіст, передні ноги бинтували білими та
кольоровими пов’язками. Влітку коней одягали в солом’яні
брилі з прорізами для вух.

Але наш музей – не просто «технологія» існування
людини на українській дорозі. Велику роль в реалізації
експозиційної концепції відіграють і художні засоби.
Скажімо, панно, присвячені народним пісням, що пов’язані
з життям людини на шляху. Завдяки цьому експонати
набувають великого виміру, рефлектують етнічні риси
вічного народного буття. Український шлях виникає також у
світлі кобзарської пісні, у лініях шарабанів, возів, саней, в
різноманітних кольорах і силуетах. Музей спонукає до
роздумів, до споглядання, до тихого співучасливого входу
сучасника у світ минувшини.

Михайло Сікорський.

Опубліковано: Сікорський М. І. На перехресті українських
шляхів / Михайло Іванович Сікорський // Культура і життя. –
1994. – № 42. – 12 листопада. –С. 4. 
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ХАТА МОГО РОДУ*

...Ген там, у далині віків, коли планета була храмом для
наших предків, і бере свій початок людське житло – хата.
Праобразом хати стало найдавніше житло у світі –
Добраничівська стоянка пізнього неоліту (20 тисяч років
тому), яке зберігається у музеї народної архітектури та
побуту м. Переяслава-Хмельницького. Наші предки щиро
поклонялися своєму житлу, любовно прикрашали інтер’єр
житла знаряддями праці, квітами, рушниками. Тож-бо й
первісне житло-хата прийшла до нас як духовна спадщина
предків. Вона стала – немов віконце в духовний світ далеких
пращурів, овіяна народними повір’ями і сповнена таїн,
архітектурна праматір пристановища людського. Хата стала
центром середовища Всесвіту, де зароджувались,
розвивались і розцвіли народні традиції, обряди і звичаї, які,
власне, і були наріжним каменем культури в точному і
єдиному її значенні: як образу душі, в її становленні в
стосунку до вічності. Отже, однокорінність слова хата і
культура є невипадкова. І тут, передовсім, слід мати на увазі
два аспекти, які еколого-ландшафтні умови були притаманні
території України за часів появи першого житла-хати, з
одного боку, і які людські спільності обживали ці землі – з
другого. Динаміка цих аспектів і є тією онтологічною
передумовою, на підставі якої можна з певністю говорити
про існування спільного зв’язку між етносом і природним
довкіллям. 

Нинішня територія Наддніпрянщини, коли появилося
одне з перших жител – хата, належала до лісостепової зони,
рослинність якої включала соснові переліски, березові гайки,
подекуди – вкраплення тайгової флори. Клімат був помірний.

*Текст статті дубльований у виданні: Сікорський М. І. Хата мого роду /
Михайло Іванович Сікорський, Тамара Григорівна Мовша / Українська
народна естетика. – К.: ДАЛПУ, 1996. – С. 243-251. 



В часи потепління в лісостепу формувалися справжні
широколисті ліси, які (на відміну від лісу) не становили
суцільних масивів, а розріджені іншими формаціями,
передовсім, трав’янистими рослинами. Степ
Наддніпрянщини – це більш-менш рівні простори, безлісні
та незаболочені, вкриті протягом усього вегетаційного
періоду досить густою трав’янистою рослинністю на
чорноземному грунті. Подекуди серед густої трав’янистої
рослинності степу росли густі гаї та окремі могутні дерева,
які стали праобразом української хати. Природа наділила
людину всім: могутнє дерево стало каркасом житла,
навколишня територія стала долівкою, величезні
перпендикулярні гілки стовбура, які надавали житлу
видовженої форми, стали сволоком, а гілки, які опускалися
до землі з перпендикулярної гілки, стали жердинами житла.
Людині залишилось накрити гілки-жердини тваринною
шкурою і готове житло.

З часом, коли дощі і бурі піднімали шкури і дощові
води попадали в житло, то первісні люди засипали шкури
землею навколо житла, які ніби прив’язували їх до землі. Цей
земляний вал літом оберігав від попадання води, а взимку –
відохолодження нижню частину житла. Влітку на ній сиділи,
грілись на сонці. Це був праобраз майбутньої призьби
народної української хати. Усередині житла з вальків робили
різні підвищення, які пізніше набули назву лав, а біля
стовбура знаходився хрестоподібний жертовник. Біля
підвищення, в шкурі, вирізали круг сонця, бо за справу треба
братися із ранішньою з’явою Сонця. Верхня частина не
відрізувалась: днями відкривали, а на ніч закривали, що
служило пізніше вікном житла. Шкури з’єднували
закопаними в землю кістками мамонтів, що одночасно
служили укріпленням і виходом із житла і виконували роль
каналів спілкування людини з навколишністю. Вони
наділялися магічними властивостями оберегів житла.
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З самого початку в житлі чітко простежується три
яруси: для нижнього – поєднання з матір’ю-землею, нижнім
світом творення; для верхнього – з небом, високою сферою
світотворення; середній – людське середовище, яке зазнає
змін, освоюючи обидва сусідні. На початку розумової
діяльності людини дерево стало традиційним матеріалом в
будівельно-виробничій практиці і стверджує високий
семантично-образний статут його в культурній традиції
українців. Перше житло-хата збудоване за допомогою
природи, зв’язало людину з небесним світлом і стало
центром єднання земної й небесної сфер; стало місцем
ритуальних відправ та священнодійств біля них. Перші
житла будувалися безсистемно і зростали вони, як плід серед
землі і квітів. Житло гармонійно з’єднувалося з
навколишньою природою. Квіти стали невід’ємним
атрибутом людського житла і в дні найвищого розквітнення
Природи наші предки любовно прикрашали дерева квітами,
в зелень та зело заквітчували житло. Так зароджувалась
Зелена Неділя і дійшла до нас як духовна спадщина предків.
Природа є спадкоємницею української дерев’яної хати і
пізніше розвивалась вона за принципом спадкоємності,
багато зберегла і запозичила від своєї далекої попередниці.
У населення Правобережжя досить поширеними були
напівземлянки, стіни яких зводилися з брусів або жердин,
обплетених лозою та обмазаних глиною. У племен
Лівобережжя переважали наземні стовповні житла з
глинобитною долівкою і склепінчастими печами,
зробленими з глини на каркасі з лози. Недарма видатний
російський археолог В. Городцов писав, що «українські хати-
мазанки – це тільки поліпшений варіант трипільської
глиняної будівлі». 

В 1969 році під час будівництва музею народної
архітектури та побуту було виявлено житло черняхівської
культури, стіни якого були сплетені з лози, з лози були
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виплетені піл для спання, двері. Риси традиційності
знаходимо у житлі черняхівської культури, яке експонується
в музеї. Споруджувалась будівля способом каркасної
конструкції, стіни закладалися брусами, дах покритий
соломою – двосхилий. В більшості будівель стіни
найчастіше заплетені гіллям, закидані й обмазані товстим
шаром глини, побілені. Такі житла-хати належали
індивідуальним житлово-господарським комплексам –
садибам. Дерев’яне будівництво досягло високого рівня і вже
становилося справжнім витвором мистецтва, з одної
сторони, а з другої – свідченням осілого, тобто
землеробського способу життя. Хати стали центром великих
постійних поселень з розвинутим землеробством і ремеслом,
з постійними місцями поховань, сталими торговельно-
економічними контактами з сусідніми племенами і сприяли
формуванню їх етнічного зрілого утворення. На час, коли
слов’яни зафіксовані античними авторами як венеди, вони
вже були одним з найчисленніших племен Європи. 

У період Черняхівської культури остаточно
сформувався тип трикамерного житла, що набув рис
класичності і дожив майже до нашого часу. Павло
Загребельний про хати минулого справедливо писав у романі
«Левине серце»: «Вони – вічне нагадування про минуле,
глиняно-солом’яну цивілізацію українського народу, про
безмір і смуток часів, крізь товщу яких наші предки мали
пробиватися з таким убогим і примітивним набутком, що
нині тільки дивуєшся їхній мужності, зухвалості,
витривалості й невичерпній винахідливості...» Але хата – це
не тільки житло, а й історична категорія. В її інтер’єрі, усій
організації внутрішнього простору відбиваються численні
українські народні традиції, символи, життєві правила,
звичаї і обряди. Саме хата стала батьківщиною традиційних
обрядів українців. Життя людини в земних умовах цілковито
підпорядковане сонячним ритмам, які виявляються в
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добовому чергуванні світла й темряви, у зміні пір року
протягом повного обертання Землі довкола Сонця, в
одинадцятирічних і більших циклах сонячної активності.
Людина в процесі саморозвитку набула здатності свідомо
налагоджуватися на життєвотворчі ритми Космосу й Сонця,
узгоджуватися з Природою Землі. Духовно-господарська
практика народу виробила цілий комплекс обрядів
традиційної культури, які сприяють прилученню людського
світу до Світової Всеєдності. Хата стала постійним місцем
біологічної й духовної зрілості людини в цьому світі,
переходу у підлітковий і юнацький вік, одруження і нарешті
проводів людини в інший світ (до речі, наша дохристиянська
тризна має не трагічний, а життєствердний характер). Тут же
приготовляли і споживали їжу під час проведення обрядів, з
обрядового священнодійства розпочинають усі життєво-
важливі справи, бо все людське життя на Землі за своєю
духовною суттю – це постійне справляння обрядів. Для
людини обряд – спасенна річ, бо нагадує про духовний сенс
життя – про ідеальне, Святе, Безвічне. Обрядове
священнодійство, народжене в хаті, підносить людську душу
над проминувшим, тлінним, виводить свідомість за межі
звичного, буденного, гнітючого – відкриває світлу
перспективу Безвічного Буття.

Саме хата сприяє розвитку у людей глибокого почуття
родинної, родової, етнічної єдності й захищає людське єство
від несприятливих зовнішніх впливів. Вона узгоджує
людське духовно-біологічне життя з річним циклом
пульсації космічної енергії. Найвищий сенс обрядового
священнодійства – радість, подолання зневіри, відчаю і
внутрішнього безладу, свято прилучення до Bсеєдного Ладу.
Хата стала центром привнесення духовного світла в тлінне
земне існування людини. Світла, чистоти потребує душа,
розум і тіло. Тіло хоче відпочити від виснажливої фізичної
праці. А душа й розум прагнуть звільнитися од буденної
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метушні й досягти жаданого спокою, ладу. Будні – для
потреб тіла, свято – для потреб душі, свідомості, для
духовного визрівання. Хата – щастя людське, осяйна і чиста,
наснажена Духом: оберігає людину від виснаження, оновлює
її духовну й фізичну снагу, об’єднує усі територіальні
варіанти і надає їй національний характер. Хата стала
основою забезпечення біологічного людського буття, з
одного боку, а з другого – прилучає своє земне життя до
цілісного річного циклу Природи й до безвічного Космічного
Кругообігу Всеєдиного Часу – Буття. Хата – це храм
Усеєдиного Духу. Наші предки вбачали його вияви у кожній
істоті, в кожній речі й спілкувалися з ними, як з сусідами по
життєвому простору. Відповідно до цього чітко
простежуються внутрішнє влаштування оселі і розміщення
житлових меблів та предметів хати: у робочій – піч, мисник;
в обрядовій – стіл на покуті; у побутовій – піл або ліжко,
скриня. Невід’ємним атрибутом української хати є піч,
серцевина господарської і духовної діяльності людини. Тут
варили їжу, забезпечували теплом і затишком, на виступах
печі горіли смолисті скіпки. Тільки народжувалася дитина –
її клали на піч. Під час сватання дівчина завжди колупала
піч. До останніх днів старі люди лежали на печі і через
віконце прощалися з природою. Після похорон жителі
поверталися до оселі і доторкалися руками до печі, щоб
більше не було лиха в цій оселі. Піч – це дар Природи, де
зберігається зелена аптека, місце виздоровлення людей від
простуди, коли людина захворіла, на піч кладуть просо. Воно
нагрівається, людині легко, в неї за ніч пропадає всяка
простудна хвороба. Господарі завжди виносили подяку
людині, яка зробила цю піч. Поруч з піччю на традиційному
місці розміщується піл, який до наших днів зберіг
найпростішу форму дощаного помосту на чотирьох вбитих
у глиняну долівку кілках. Вздовж чільної та причілкової
стін – лави, на яких сиділи й спали, майстрували, також
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готували їжу, тримали кухонне начиння, різали овочі тощо.
А довгими зимовими вечорами на них пряли. На лавах
зберігали зелене зілля, яким прикрашали хати на зелені
свята: любисток, чебрець, деревій, лепеху, м’яту, полин.
Любисток дівчата клали на вікнах і лавах, щоб хлопці
любили. Чебрецем посипали стіл і лави, долівку – щоб не
боліла голова. Його запах нормалізує кров’яний тиск, втішає
подразливу душу. На лави кладуть також деревій. Долівку
встеляють пахучим зіллям – лепехою, якої, за повір’ям, дуже
боялися русалки. Сильні запахи віднаджували русалок. Щоб
вони не забралися до хати, на вікнах клали м’яту, полин,
часник, любисток. Ці магічні обставляння своєю духмяністю
сприяли людському здоров’ю. У спеку вступиш у
прохолодну від зелені й пахучу від квітів оселю – й стає на
душі злагідно та радісно. Навпроти входу – покуть, де стоїть
стіл, який відігравав функцію певного магічного символу. На
ньому навколишній світ із зеленню і лісом, водами і луками,
звірами і птахами набував форми хліба насущного, який
завжди лежав на скатертині. На Переяславщині вважали, що
на стіл не можна класти шапки, бо це місце бога (хліба), а
також сідати: «Не сідай на стіл, бо чиряками обсипле», «На
стіл не можна класти ключі, бо сварка буде». Стіл – це місце
відзначення урочистості чи сумування, споживання їжі,
центр весільного обряду, він уособлював у собі ідею єдності,
родинної міцності та злагоди. Велике покуття з іконами,
прикрашене рушниками, і стіл, покритий скатертю,
створюють храм родового духу – духовного єднання в
народі. Між столом і пілом на причілковій стіні – велика
розмальована скриня – родинне багатство сім’ї. Скрині
розмальовували олійними фарбами, на темно-зеленому,
блакитному, коричневому тлі накладалися мотиви рослинної
тематики. Зліва від дверей, на стіні, розміщувався мисник як
своєрідна «виставка» декоративних мисок, горняток. Стіни
прикрашали мальованими килимами, декоративними панно,
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орнаментували сволоки і фризи, серед мотивів переважали
вазони, букети, вінки, виноградна лоза.

У наповненості інтер’єру хати певну роль відігравали
декоративні тканини – рушники з затканими геометричними
фігурами, домоткані доріжки і скатерті з різноманітними
художніми композиціями. Глиняна долівка завжди була
встелена травами, а за різьбленими сволоками на покуті –
чорнобривці, безсмертники, волошки. Інтер’єр української
хати виводить душу кожної окремої людини із замкнутого
кола буденності і нагадує про Безвічне, що до нього прагне
кожна безсмертна душа. Хата є символом найтіснішого
єднання – задля дальшого життя – квітування, допоки сонця,
допоки світу білого. Соціальна обумовленість, доцільність,
зручність, естетичні засади чітко простежуються в хатах
різних соціальних груп населення, які перевезені на
територію музею народної архітектури та побуту. 

Споконвіку хата була центром розвитку ремесла,
праобразом майбутньої мануфактури та центрами
формування селянських садиб. Бідне дворище в експозиції
музею розташоване на землях, мало придатних для ведення
господарства. Невеликий двір, обгороджений плетеним
вертикально з лози тином. На дворищі тім, на стрімкій
шипчастій горі ліпиться біленька хатка, яка ніби бігла з гори
вниз, з переляком зупинилася на самому стрімкому місці,
боячись впасти, покотитись вниз. Так і дивиться вона
переляканими очима – віконцями на кручу, низько присіла
до землі, щоб часом пустун-вітер не звіяв її униз. Старожили
села Єрківці, звідки перевезена хата, і досі пам’ятають
випадок, як господар хати П. Яхно був виміняний паном за
мисливську собаку. Селянське дворище Лісостепу України
першої половини XIX століття є типовим для натурального
господарства. Селянин знаходився у кріпосній залежності
від поміщика й повинен був працювати на нього шість днів
на тиждень.
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«За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи єсть у бога люте зло,
Щоб у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
... У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя...»

(Т. Г. Шевченко)

Серцевиною середняцької садиби є хата середняка
1861 p., перевезена на територію музею народної архітектури
та побуту з села Циблі. Хата в плані: житлове приміщення,
сіни і комора. Зроблена в зруб. До рівня вікон клали дубові
колоди, а вище – з м’яких порід. Торці замків на вінцях не
обрізали. Стеля лежить на одному повздовжному сволоці і
двох поперечних. Хата ззовні і всередині обмазана глиною і
побілена. Дах чотирисхилий, під соломою, з м’якими
образами. Стіни розмальовані олійними фарбами, що
свідчить про те, що в цій хаті дівчина на виданні. Двері
розмальовані: «Я козак Мамай, мене не займай». Інтер’єр
хати, присвячений вербній неділі: хата побілена і
прикрашена гілками верби. Розміщена серед вишневого саду
і квітів, освітлена оселя виглядає неначе світловибілене
полотно. Проста і ясна. «Українська хата», – як писав
О. Довженко, – бідна і ясна, як добре слово, і проста.
Справляє враження, що ніби створили її не робочі людські
руки, а сама природа, немов би виросла вона серед квітів
весною і влітку, серед насіння восени. Не було в ній щастя,
не було тривалих радощів. А було в ній плачу і смутку багато
і вельми багато журби поміж насінням отим і квітами. Знала
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вона багато розлук і прощань безутішних. І співала вона так
талановито, як ніяка оселя в світі, журбу і прощання, і
спогади про далеке минуле». 

Про далеке і минуле розповідають перевезені на
територію музею дивовижні витвори народної архітектури:
хати гончара, шевця, гребінника, бондаря, столяра, ткача, які
були центром розвитку ремесла і праобразом української
мануфактури. Майже усі оселі – переважно трикамерне
житло з планом: хата, сіни, хатина. У деяких у сінях
відгороджені приміщення для комори. Збудовані в зруб.
Солом’яний дах добре поєднується тут із дерев’яними
стінами хатини та сіней і підкреслює білизну оселі.
Особливо старанно оздоблені вікна, органічно поєднуючи
різьбу та фарби, що робило їх провідними елементами
художнього рішення всіх будівель. Вигляд вище згаданих хат
художньо збагачувався завдяки яскравим пофарбуванням
призьб.

В їх інтер’єрі органічно поєднувалися побілені
крейдою стіни, сірі балки стелі, двері, лави, мисник, жовта
глиняна долівка, велика декоративно розмальована піч.
Кожна хата має особливості, які виявилися, насамперед, в
розміщенні ремесел: в хаті столяра і бондаря розміщені
знаряддя праці цих промислів; в хаті гончара все
підпорядковане виготовленню глиняного посуду; в хаті ткача
все підпорядковано ткацтву. Це цілі музейні комплекси
ремісничого виробництва українського народу. В них чітко
просліджується єдність трудової циклічності селянського
життя з побутом, були своєрідними віхами, орієнтирами
духовного і морального життя. Хата протягом тисячоліть
оберігала людську душу від роздвоєння, забезпечувала
народу єдину етнічну самосвідомість, духовне здоров’я й
моральну стійкість.

Українська хата, як велике народне мистецтво, має
нікому не підвладну силу, яка вічно служить людині. Все в
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неї є. І найвеличніша мудрість, і могутній непоборний дух, і
земна людська краса. Хата – це храм народу, мого роду,
історія, культура і щедра душа.

Опубліковано: Сікорський М. І. Хата мого роду / Михайло
Іванович Сікорський // Народознавство: науково-методичні
матеріали: зб. / за ред. Б. О. Чернова. – Переяслав-Хмельницький,
1994. – Вип. 2. – У 5-и частинах. – Ч. І-ІІ. – С. 45-52. 
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МУЗЕЙ І КУЛЬТУРА

Якщо людина все життя присвятила музейному
будівництву, то, звичайно, вона не раз і не два задає собі
питання: «Що таке музей?» На протязі десятиріччя це
питання стояло і переді мною. Це були різні «питання, і це
були різні «музеї». Музей п’ятидесятих, шестидесятих,
восьмидесятих, музей сьогодення... Як змінилися образи
цього простого, так знайомого слова – «Музей».

Я пишу це слово з великої літери, воно цього
заслуговує. Слово це стоїть поруч з такими фундовними
універсаліями культури, як «Життя», «Пам’ять», «Любов»...
Бо музей вбирає їх в себе. Бо музей є життя і пам’ять народу,
є любов... Раніше узаконювався образом музею, який фіксує
життя як справжню живу подію.

Цей образ створює таке середовище, де люди минулого
ніби тільки «вийшли», тільки залишили поріг теперішнього
часу. Образ цей дуже близький до «воскової постаті» часу,
дає його м’який знімок. Саме так ми відтворили середовище
Переяславського колегіуму. Григорій Савович ніби за
дверима. Щоб добитися цього ефекту, прийшлося замовити
й воскову фігуру нашого героя. Дуже близькі цьому типу
реконструкції культури деяких залів історичного музею,
музею Шолома Алейхема...

Потім сам по собі прийшов образ музею-пам’ятника,
де на перший план виходять документи, речі як символи
часу. Тут домінує меморіальне, «надчасове» начало. Цей
образ ніби занурює глядача у вічність, піднімає його над
горизонтом сьогодення, дає людині крила.

«Хати – сестри мої!
Вітряки – брати мої!»
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– казав у вечірніх сутінках нашого «скансенсу» (слово
таке, ніби з американського рекламного проспекту!) один
київський поет. Не буду оголошувати його прізвища, бо ця
метафора, що так нагадує пастернаковське «сестро, моє
життя», так й не була оспівана в поетичній творчості. Але
мені запало в душу... Поет сказав і забув, але він сказав чисту
правду.

Біленькі чепурні хатинки, мужні, стрункі вітряки
несуть в собі жіноче і чоловіче в нашій культурі, ці одвічні
глибинні архетипи родового, соборного почуття Краси і
Любові. Образ кожної хати, печі в цій хаті, образ крилатого
воїтеля степу – українського вітряка є для мене наймогутним
пам’ятником-музеєм. Всі інші пам’ятки нашої культури є
його шматочки, його діти...

Експонати справжнього музею є й справжні сестри й
брати, є одна Батьківщина, образ України. Якось непомітно
образ Музею еволюціонував в моїй свідомості до образу, що
нагадує вічну, невмирущу Людину, добру, щиру, люблячу
Матір. Цей образ також близький образу Природи, образу
природного існування феномену людяності як такого. Кожна
річ музею живе як квітка, як кущ калини, як всіма і Богом
забутий, глибоко захований в товщині часу, людський погляд,
людська посмішка, туга, жаль, горе і щастя... «Предмети» в
музеї – це завжди людські почуття, луна співчуттєвого світу.

Хіба можна без захоплення дивитися на старі та різні
ярма для волів! А які почуття викличе маленька іконка, що
брали з собою чумаки в дорогу! А чумацький віз – цей
корабель степів! Якщо я дивлюся на козацькі люльки, то
завжди бачу їх в міцних руках... Вони ще теплі від людського
духу, хоча він й блукає десь в сторіччях.

Музей, як дерево, виростає із землі, що породило
Життя, яке зберігає Пам’ять вдячної Людини. Музей,
Культура, Людина... і все починається із Землі! Наша земля
щира, плодюча. Наша земля гірка... Наша земля несе в собі
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пам’ять плуга, пам’ять битви, пам’ять людяності, що
уособлюється в національних святинях, в витворах
народного духу.

Переяславська земля! Тільки зворушливо і захоплено
можу я вимовляти твоє ім’я. Ти – джерело української
державності і козацтва, один з найсвятіших куточків землі
нашої, сповненої вщерть радістю та смутком, пам’яттю та
пророцтвом. Ти пройшла багатовіковий шлях з минулого в
майбутнє. Твоє життя прогримкотіло крізь долю народу
нашого, крізь пісню і щире слово як глибинний символ
вселюдського єднання. Ти – етнічний центр, де проходив
процес формування слов’янства, в XII ст. – процес
формування української народності, а пізніше – української
нації. Найвідоміші бої з печенігами, половцями і татарами
проходили на твоїй землі. Твоє місто – Переяслав –
боронилося як могло, бо ж його жителі захищали не лише
себе, а й Київ, всю землю Руську!

З цим містом тісно пов’язаний геніальний твір –
«Слово о полку Ігоревім», написаний старою українською
мовою одним із учасників боїв з половцями біля Переяслава
1187 року. Повідомляючи про смерть одного з
найвидатніших переяславських князів Володимира
Глібовича, літописець зазначив: «и плакавшися по нем, вси
Переяславци... о нем же Украина много постона». То була
перша згадка назви «Україна» в літописах, що є одним із
свідчень початку формування української народності. Немає
жодного літопису, де б не згадувалася Переяславська земля,
а у першому східнослов’янському географічному описі
літописець Нестор, який неодноразово перебував на їх
землях, визначив її значення для наших далеких предків і для
всіх східнослов’янських народностей. Отож не диво, що на
кінець IX ст. Переяслав був уже відомий як великий
економічний центр. Поступово зростав він і як важливий
політичний осередок. Невдовзі місто стає центром
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Південного Лівобережжя, надалі набувають назви
Переяславської землі величезні простори, що охоплювали
течію Трубежа, Супою, Сули з її долинами, а пізніше й
далеко на північ.

Переяславська земля навіяла задуми та стала колискою
шевченківських шедеврів. Образ музею в Переяславі
освячений шевченківським духовним стражданням. Він
немов би стає мостом, що об’єднує могутню сиву старовину
і сучасність. Йому ми зобов’язані самим вмінням вбачати в
історії людську душу. Я бачу історію переяславської України
Шевченка – як героїчний доробок мого народу...

Розташування Переяслава на південному сході країни
визначило його основну роль у захисті державних кордонів
Русі. Це наклало певний відбиток на всю історію
Переяславського князівства, що, як окрема адміністративна
одиниця, утворилася саме після смерті Ярослава. Північний
кордон Переяславської землі, що відділяє її від
Чернігівщини, проходив по нижній течії Остра і далі на схід
через верхів’я Удою і Сули. Прикордонними містами були
Остерське містечко в гирлі Остра і Ромен в гирлі Ромна. На
сході Переяславської землі часом належало Посем’я з
Курськом. На заході і південному заході князівство межувало
з Київською землею по Десні і Дніпру, у західній частині (від
гирла Остра і до Дніпра на широті Переяслава) ряд поселень
по лівому берегу Дніпра належав Києву.

На південному заході сталим кордоном Переяслава
була Сула з цілою низкою фортець і поселень на ній. Ця річка
відділяла основну територію Переяславського князівства від
кочівницького стану. На схід від неї, судячи з поширення
давньоруських археологічних пам’яток, територія
Переяславської землі охоплювала середню течію Псла і
Ворскли, а в пониззі Уди доходила до Сіверського Дінця й
Дону, верхньої течії Оки. У таких межах окреслюються
східні рубежі Переяславщини і за писемними джерелами.
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Тут, на притоці Сіверського Дінця – Уди – відоме руське
місто Донець, що згадується в «Слові о полку Ігоревім», а на
Ворсклі, можливо, містилась попередниця сучасної
Полтави – літописна Лтава.

Роль Переяславської землі в захисті Києва, що
визначалась ще за Володимира, спільна боротьба Київських
і Переяславських князів проти степових кочівників зумовили
разом з тим і відносно неповну самостійність
Переяславського князівства від Київської землі. Давалася
взнаки і давня опіка київських князів. Цим, очевидно,
пояснюється і те, що кордон між Київським і
Переяславським князівствами від нижньої течії Десни і до
гирла Трубежа проходив не по Дніпру, а на схід від нього.

Вирішальну роль у формуванні кордонів
Переяславського князівства мало оборонне будівництво за
Володимира наприкінці X ст., яке охопило його основну
територію: північно-західний кордон по Остру, південно-
східний – по Сулі. Таким чином, ядро Переяславського
князівства склалось на Лівобережжі Дніпра в межах
території, укріпленої в кінці X ст. Великокнязівською
владою. До цієї території не ввійшла південно-східна
частина колишніх сіверських володінь, яка через
неодноразові половецькі вторгнення так і не була повністю
освоєна Переяславом.

Займаючи територію від Дніпра аж до Азовського
моря, Переяславська земля була стратегічним плацдармом
на кордоні із степовими кочівниками і відігравала протягом
віків важливу історичну роль в житті Київської держави, що
відбилося на процесі формування української народності на
цих землях.

Правобережна частина Переяславщини, що прилягає
до стрімкого берега Дніпра, порізана глибокими ярами,
долинами невеликих річок і струмків. Отож, землі
Переяславщини поділяються на дві частини – північно-
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західну, південну і південно-західну низину. Із високого
правого берега Дніпра відкривається просторий краєвид на
Переяславське Лівобережжя з його полями, лісами та
перелісками. Ще донедавна тут були великі пущі із
столітніми дубами в 4-5 обхватів. Одразу за селами Стоп’яги,
Дівички, Єрківці збереглися ділянки колишнього великого
Переяславського лугу, що нині частково вкритий водами
Канівського моря. Густа шелюга тихо шарудить на ледь
чутному вітрі, широкими пасмами біжать впоперек сині,
темно-червоні, жовто-гарячі квітчасті килимки.

Ось невисока Стовп’язька могила, вкрита полином і
степовим чебрецем, а за нею – озеро. Велике водоймище
створене людиною на околицях Єрківців. А довкола – трава
по пояс, темні кущі лозняку – і квіти, квіти... Усе те міниться
барвами під яскравим сонцем, співає, колишеться, шумить.
Район Трубізької і Каранської пойми – це зона незайманих
лук, де зустрічаються цікаві трав’янисті рослини:
жилкуватий і плавучий непешняк, жерука гірка, буруля
вузьколиста, яглиця, папороть, бутень пожуглий, глитень
лісовий, ранник крилатий тощо.

Далі від Дніпра заплавні луки помітно переходять у
степ, що простерся на десятки-сотні тисяч гектарів,
починаючи від Переяслава і сягаючи полтавських і
черкаських степів. Ці простори споконвіку приваблювали
кочівників, котрі не потребували орної землі, а також сталої
оселі. Степовики годували кінські табуни та отари овець, що
майже цілісінький рік могли пастись на волі. Взимку
кочівники відходили на південь, а повертались влітку знову.
Степ не був перешкодою для розселення осідлого люду та
водночас не міг і захистити його від кочових племен.

Інша річ – ліс і річка. Останні здавна виступали
головними шляхами сполучення та були відчутною
перешкодою для ворогів. Тепер ці річки несуднохідні, а
колись, наприклад, Супій, Карань, Розань, Гаття вважались
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комунікабельними артеріями. Трубежем, Супоєм плавало
чимало байдаків із зерном від Переяслава аж до Чорного
моря. Із XVIII ст. через вирубування лісів переяславські
річки почали міліти, береги в багатьох місцях оголилися,
русла замулилися. Деякі влітку майже зовсім пересохли.
Праві береги річок Трубежу, Супою, Альти, Недри, Радовця
та інших були раніше вкриті лісом, а ліві – травою, а часом –
і піском.

А от, наприклад, Равець, Бакумівка – мали ліси на обох
берегах. Повноводні річки текли і в степу – Лукашівка,
Гатка, Бивня, Суха Березанка. Перші поселенці
Переяславщини осідали там, де побільше води. Тому
північно-західні частини краю заселилися раніше й густіше,
ніж східна, де менше річок. Основне багатство
Переяславщини – земля і ліс, що визначили екологічний
розвиток краю протягом багатьох століть. Родючі грунти,
розвинуті не лише рільництво, городництво, а й садівництво.
У степах, багатих на соковиту траву, легко було розводити
коней, овець, волів, корів тощо. На озерах і ставках
плодилася водоплаваюча птиця. Квітуча рослинність
створювала добрі умови для бджільництва, і Переяславщина
ще за часів Київської Русі славилася пасіками.

Із дерева будувалися фортеця й житло, господарські
споруди й храми. З нього ж робили човни й вози, меблі та
знаряддя виробництва, дрібний реманент і побутові речі – усе,
що потрібно в господарстві. Переяславщина – край багатий
на гончарну глину: з неї масово вироблявся посуд. В давнину
в лісах плодилися зубри, ведмеді, соболі, горностаї, бобри,
видри, барсуки, зайці. По степах гасали сайгаки та дикі коні.
Розкошувало тут птаство: куріпки, перепелиці, тетері, соколи,
кречети, яструби, кулики, качки, журавлі, лебеді, орли тощо.
У річках водилося чимало риби, найбільше в Трубежі, Супої,
Недрі, Малому Супої, а також у ставках-копанках,
споруджених на маленьких річках та потічках.
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Клімат на Переяславщині помірний – літо тепле, зима
не дуже сувора. Отож, для людського життя цей край доволі
сприятливий. Не дивно, що з давніх-давен, ще від доби
кам’яного віку, він приваблював поселенців і був на той час
інтенсивно заселений. А в IV-VII ст. колишня територія
Переяславщини складала окрему окраїну Середньої
Наддніпрянщини з замальовкою індивідуальності. Окремий
характер надає цій місцевості, передусім, Дніпро, який є
природним географічним осередком, головним життєвим
центром, що стягує до себе річки Супій, Сулу, Трубіж та
гужодільні шляхи, а разом з ними всі життєносні сили цих
земель.

Де зараз ця історія? Де пісні? Де сама
монументальність, розмах, широта, воля й сила? Шари
бездуховності вкрили цю землю, як і зелена мертва вода...
Скільки сил було затрачено, щоб зберегти старі дерев’яні
церкви, які місцеве «начальство» ледве не переробило на
багаття... Скільки покинутих хат вціліло в нашому музеї-
маєтку, що репрезентує оселю українського селянина... Я йду
крізь кущі чорної горобини і бачу, бачу героїчне тло моєї
історії, історії мого міста, що червоніє за горизонтом разом
з рожевим сонцем...

Успішні походи Олега на Візантію у 860 р. й укладені
в результаті цього договори мали велике значення для
зміцнення становища Переяславської землі. Головна мета
угод – забезпечити торгівельні інтереси Русі на півдні, адже
Візантія була головним економічним контролентом Київської
держави. За договором 860 року імперія зобов’язувалася
«дати уклади на русские города: первое – на Киев, то же на
Чернигов, на Переяслав, на Полотск, на Любачь и на прочия
города; по тем же городам седяху велики князи под Олегом
сущи».

Вдалі походи та вигідні умови з роками свідчили про
зростання могутності Київської держави, а водночас і про
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значення Переяслава в житті країни. Він зберігає це значення
і пізніше, в середині Х-ХІІ ст. Це підтверджує і візантійський
імператор Костянтин Багрянородний, який називає
Переяслав серед найважливіших міст Русі середини X ст.
Вже в X ст. місто стає одним із найбільших центрів князівств
Київської держави. Північний кордон Переяславської землі,
що відділяв її від Чернігівської, проходив по нижній течії
Остра і далі на схід через верхів’я Удою і Сули.

Прикордонними переяславськими містами були
Остерське містечко в гирлі Остра і Ромен, в гирлі Ромна. На
сході Переяславській землі часом належало Посейм’я з
Курськом. На заході і південному заході князівство межувало
з Київською землею по Десні і Дніпру, у західній частині (від
гирла Остра і до Дніпра на широті Переяслава) ряд поселень
на лівому березі Дніпра належав Києву. На південному заході
сталим кордоном Переяславщини була Сула з цілою низкою
фортець і поселень на ній.

Ця річка відділяла основну територію Переяславського
князівства від кочівницького степу. Не випадково літописні
міста Переяславського князівства зосереджені саме на захід
від Сули. На схід від неї, судячи з поширення давньоруських
пам’яток, територія Переяславської землі охоплювала
середню течію Псла і Ворскли, а в пониззі Уди доходила до
Сіверського Дінця й Дону, верхньої течії Оки. У таких межах
окреслюються східні рубежі Переяславщини і за писемними
джерелами. Переяславщина надійно захищала рубежі своєї
Батьківщини. Вона вистояла під ударами печенігів, татаро-
монголів, під натиском польських, шведських та німецьких
загарбників, мужньо боролася з усіма ворогами своєї
Вітчизни.

Переяславщина була одним з етнічних центрів, де
проходив процес формування української народності, а
пізніше нації, стояла біля джерела виникнення українського
козацтва, одним із центрів визвольної війни українського
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народу 1648-1654 рр. під керівництвом Б. Хмельницького,
місцем проведення в 1654 р. Переяславської ради, де було
прийнято рішення про возз’єднання України з Росією.

Історія лише тоді стає історією, коли події минулого
пропущені крізь розум і серця нащадків, коли пам’ять
людська – мов рана... В 1943 р. Переяславщина стала
центром Букринського плацдарму, де велись великі бої за
визволення столиці України Києва і всієї Правобережної
України. 230 тисяч воїнів полягли на землі Переяславщини.
Без пам’яті – не жити. Тому й палає вічний вогонь над
братськими могилами великої Переяславської землі. Чи
могла ця історія народу не вплинути в сукупності на душу
народу, не зберегтися в його справах і творіннях.

Цей велетневий образ історії Переяславської землі має
й свою історію, відтворену в музеї. Якщо хто б записав на
кіноплівку процес побудови наших музеїв, то б це була
яскрава історія людського ентузіазму, історія красивих,
щирих людей, що за жебрацьку платню проробили все своє
життя, а деякі і пішли від нас, так і не дочекавшись ніякої
відзнаки, премії та чогось іншого, що іноді так гріє людські
душі. Ні! Душі цих людей гріє мрія створити добрий, гарний,
справжній Музей. Тому я пишу це слово ще раз з великої
літери, тут закладене життя людини, її дух.

Музеї народилися в глибині повсякденної праці і
народного побуту. Вони непомітно і для самих людей росли
і систематично збагачувалися. Від перших знарядь праці
первісної людини починається експозиція, що формувалася
протягом десятиліть. Кожний предмет-експонат – це
результат втілення творчої діяльності людини, велика тайна
творчості, творця, натхненника. Важливо було зрозуміти, що
кожний предмет людини кам’яного віку, Трипільської,
Зарубинецької, Черняхівської, Київської культур є й
художнім витвором людського розуму.
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Перлиною художньо-мистецької культури є колекція
1560 предметів народної кераміки історико-культурного
заповідника, яка зберігає нам незліченну кількість
витончених форм, багатство і розмаїття кольорових рішень,
орнаментованих мотивів, що сформувалися і розвивалися на
території Середнього Придніпров’я, починаючи з
неолітичної епохи до сьогодення.

Ніби одвічний спів теплу й відродженню, сонцю й
весні, є колекція українського народного скла, українського
одягу, історії українського рушника, українських вітряків,
ансамблі архітектурних пам’яток ХІ-ХІХ ст. та комплекси
руїн Михайлівської, Володимир-Мономахівської, Спаської,
Андрієвської, Воскресенської церков ХІ-ХІІ ст. І коли
спілкуєшся з цими експонатами, то відчуваєш єдність побуту
і краси природи, які діяли на людину з самого початку її
народження. Кожний предмет багатовікової історії є
творчим, художнім, в якому заложена душа людини.

На жаль, до наших днів не уціліло багато шедеврів,
головним чином – виробів з дерева, житлового й
громадського вжитку. Але серед сотень тисяч предметів, що
дійшли до наших днів, є все: найвеличніша мудрість,
людяність, любов, могутній непоборний дух, земна людська
краса. Ми можемо дати певне уявлення про основні етапи
розвитку музейної справи, найвидатніші скарби слави землі
Переяславської, куди входять 19 тематичних музеїв,
239 пам’яток історії та культури українського народу ХІ-
ХІХ ст., в фондах яких зберігається 165 200 експонатів.
Примножити і збагатити музейну колекцію стало потребою
всього музейного колективу. Першочергово треба було
розробити стратегію по створенню музейних колекцій,
враховуючи історію нашого краю.

Ще в 1951 р. було розроблено план розвитку музейної
справи. В ньому було передбачено створення археологічного
і музею архітектурних пам’яток Переяслав-Хмельницького
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ХІ-ХІІ ст., історичного музею, меморіальних музеїв
Г. С. Сковороди, який викладав піїтику в Переяславському
колегіумі 1753 p., меморіального музею Т. Г. Шевченка, який
написав найвідоміші свої твори на Переяславщині, в тому
числі і «Заповіт», меморіальний музей академіка
В. Г. Заболотного, який народився на Переяславщині,
меморіальний музей класика єврейської літератури Шолома
Алейхема, який народився в Переяславі 1859 p., а також
комплекс етнографічних музеїв.

І коли цей план був рекомендований сесії міської Ради
народних депутатів, в якому було передбачено виділення
10 архітектурних пам’яток, виділення 40 га орної землі,
посадити 45 тисяч дерев і 35 тисяч кущів, перевезення і
реєстрацію 230-240 пам’яток народної архітектури
Середнього Придніпров’я, то всі визнали, що в директора
«не всі дома». Було незрозумілим. Люди дивилися на
споруди народної архітектури та ансамблі минулих часів, як
на «дитячу гру». Але зараз час змінюється...

Хоча шедеври народної архітектури минулих часів
здебільшого давно втратили своє первісне функціональне
призначення. Проте вони не тільки чарують нас своєю
красою. Вони становлять невід’ємну частину сільського
пейзажу. Не можна уявити село без церкви або вітряка на
його околицях, без клуні і комори.

Захопили нас великі твори минулого своєю народною
архітектурною виразністю. Вирішили здійснити свої плани,
щоб зберегти і показати народові чимало справжніх
народних архітектурних шедеврів.

Перш за все, було розроблено в 1952 році план
обстеження навколишніх сіл Середнього Придніпров’я,
організовано археологічну експедицію по місту і селах
району.

За 1952-1954 рр. було обстежено і складено картотеку
на 1220 населених пунктів Київської, Полтавської,
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Черкаської областей, в результаті яких було зібрано 25 тисяч
експонатів, які пов’язані з видатними подіями, що вписали
славну сторінку в літопис України і Переяслав-
Хмельницького.

І коли дивишся на ці, таким важким шляхом зібрані
експонати, то важко збагнути, як могли створити таке чудо
людські руки!

Згадаймо тільки одне унікальне поховання світового
рівня – 5-те поховання черняхівської культури II-IV ст. н. е.,
розкопане в Переяслав-Хмельницькому літом 1954 р. Майже
три роки проводилось обстеження Переяславського
могильника, що становить одну з найцікавіших
ранньослов’янських пам’яток України.

На площі понад 1300 кв. м виявлено 42 поховання
черняхівського типу з тілоспаленням і тілопокладенням.
Основну групу речей у похованнях становить гончарний
посуд різних форм (горщики, миски, глечики, чаші).
Траплялися також скляні посудини, кістяні гребінці, намисто
зі скла та сердоліку, бронзові пряжки тощо. І ось, коли було
прийнято рішення про закінчення робіт на могильнику, то на
прощання було закладено траншею 10 x 1,5 метрів.
Керівники археологічної експедиції уже зібралися виїжджати
до Києва. І саме тут раптом нам пощастило!

Ми з групою робочих продовжували роботи. Перед
заходом сонця, в суботній літній день, на глибині 3,5 метра
було виявлене унікальне поховання світового значення. У
головах тут лежав кістяний гребінець і стояла велика тривуха
ваза з дискованою поверхнею, вкритою сітчасто-ромбовим
орнаментом. У ній знайдено скляну чашу слов’янського
походження (поки що єдину), збоку дві миски. На лобі
небіжчика була пов’язка зі шкіри, на грудях лежали скляні
шахи.

Фігур 22, з них 11 білих i 11 чорних. Вони мають
вигляд опуклих зверху скляних кружалець діаметром
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близько 1 см. Були покладені в дерев’яну скриньку, від якої
збереглися лише прослідки дерева та бронзові окуття у
дужки від кришки. Біля колін виявлено бронзову фібулу,
сердолікову намистину, залізні остроги, наконечник стріли,
ніж із прослідками дерев’яного рукава, на пальцях срібні
перстні. Біля ніг стояли дві великі миски з кістками курки,
риби й великого барана та перевернутий догори дном кубок.
Ці експонати поховання, як музика світу Стародавніх і вже
зниклих цивілізацій, дарує радість сьогоднішнім людям.

Радість багаточисельним туристам приносять і
археологічні пам’ятники Михайлівської церкви XI ст.,
Єпіскопські ворота з Федорівською церквою над ними XI ст.,
Андріївська, Спаська, Воскресенська, Володимира
Мономаха церкви та Єпискіпський палац XI ст., в яких
знайшов своє вирішення український геній художності в
архітектурному мистецтві.

Організація широкомасштабних етнографічних
експедицій та археологічні дослідження по збору
експонатів – це не просто дань чесності, яку з такою легкістю
готова заплатити кожна людина, яка претендує на
культурність та інтелігентність, – це був особистий вибір,
який мав намір приймати відповідальне рішення про
створення комплексу музеїв стародавнього міста. Велика
міра відповідальності такого вибору пов’язана з тим, що ми
дуже добре розуміли, що музеї повинні викликати
тріпотіння, просвітлене почуття очікування зустрічі з
незвичним. І невтомністю захоплених музейних працівників
було здійснено цю програму.

Музейні експозиції – це радісна можливість заходити
в минуле, це – частина нашого життя з Вами, золотий запас
людства. Скарбницею пам’яток історії Переяславщини від
XVI ст. до сьогодення є історичний музей, відкритий в травні
1954 р. на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією в
пам’ятнику архітектури початку XIX ст., де 1845 і 1959 pp.
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жив Т. Г. Шевченко і написав свої найвідоміші твори:
«Заповіт», «Кавказ», «Наймичка». У двадцяти залах
представлено близько п’яти тисяч документальних, художніх
і речових експонатів-пам’ятників, що мають велике значення
не тільки для християнського світу, а й для всього освіченого
людства.

Це одна з найяскравіших сторінок Переяславської
землі. Значну частину колекції декоративно-прикладного
мистецтва історичного музею складають український
народний одяг ХVІІ-ХІХ ст., різьба по дереву, художні
вироби з коштовних металів, виконані переяславськими
майстрами ХVІІ-ХІХ ст., колекція зброї ХVIIІ-ХІХ ст.,
предмети культурного призначення, які належали церквам і
монастирям: дарохранителі, потіри, оклади ікон, хрести і т. і.,
а також чудові зразки світового ювелірного мистецтва –
кубки, рюмки, табакерки, вази. В збірці історичного музею
також добре виставлені художні вироби митців української
народної кераміки, такі перлини мистецької культури, які
можна порівняти хіба що із скарбами української пісні.
Особливо принадні керамічні щити, круглі розетки,
орнаментовані плитки, вкриті кольоровими емалями, що
прикрашали храми ХVII – початку XVIII ст. Переяслава.

Цікава колекція переяславських кахель, що були
найпоширенішим видом будівельної кераміки.

В історичному музеї зберігається колекція гутного скла
ХVIІ-ХVІІІ ст. Їх висока майстерність виявилась у
вишуканій простоті художніх прийомів. Ця простота взагалі
характерна для декоративного оформлення українського
скла. Його стиль визначає декоративна природа скла,
скромний і разом з тим живописний колорит, нескладні
форми та органічно поєднані з ними різноманітні й вибагливі
прикраси.

Далеко за межами країни відомі археологічні
комплекси, колекції археологічного музею архітектури
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Переяслава часів Київської Русі. Серед 67 тисяч експонатів –
комплекс пізньопалеолетичного житла та господарських ям-
комор із розкопок Добраничівської стоянки на Супої,
гончарна піч та господарський комплекс трипільської
культури II тисячоліття до н. е. із села Жванець
Хмельницької обл., найдавніша у світі календарна
обсерваторія з розкопок Високої Могили села Старосілля
Херсонської обл., унікальний бронзовий скіфський лутерій
V ст. до н. е., житловий комплекс X сторіччя з розкопок на
Подолі у Києві, розкопки Спаської та Михайлівської церкви,
де споруджені археологічні павільйони.

Матеріали розкопок Михайлівського храму 1089 року,
Андріївської церкви XI ст., Єпископського палацу та
єпископських воріт XI ст., з надбрамною церквою
св. Федора, Богородицької церкви, збудованої Володимиром
Мономахом на княжому дворі Переяслава в 1098 році,
Спаської церкви-усипальниці XI ст., Успенської церкви
XII ст. лягли в основу створення археологічного музею.
Серед експонатів музею виділяються унікальна бронзова
хорос-люстра XI ст. та бронзовий підсвічник
західноєвропейської роботи ХІ-ХІІ ст., рідкісний водолій
XIII ст. у вигляді лева, фрагменти мозаїчної підлоги з
розкопок Михайлівського храму XI ст., частина дзвону XI ст.,
бронзові прикраси вівтаря Спаської церкви XI ст. тощо. В
експозиції представлена багата колекція кераміки, залізних
знарядь, ювелірних прикрас з розкопок Переяслава IX-
XIII ст.

Найдавніший посуд з музейної колекції – це
гостродонні посудини епохи неоліту, в яких відображена
духовна культура окремих племен, їхні уявлення про світ і
красу. Надзвичайно цікавими експонатами є так звана
трипільська або мальовнича кераміка епохи міді (2500-
2000 pp. до н. е.), якій властивий чіткий художній вигляд в
формі зрізаного ромба чи квадрата, розмальованих білою,
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рудою, червоною глинами. Малюнки розміщені на верхній
частині та шийці посудини. У двох посудинах розмальовані
орнаментальні фризи, на яких ритмічно чергуються кола,
безконечності (меандри), дуги, зубці, ялинки. Найбагатша
колекція ранньослов’янської кераміки, яка досягла
найвищого мистецького рівня, є серед експонатів
Переяслава-Хмельницького та Соснівського могильників
черняхівської культури II-IV ст. Серед експонатів: миски –
великі й малі, інколи тривухі, кубки, опуклобокі горщики з
відігнутими вінцями, зерновики – корчаги. Вишукано
прикрашався столовий посуд: рельєфні валики, часто з
накарбованими масками і мережкою доповнювалися
листковим орнаментом. Унікальними є скляні шахи II ст. до
н. е., єдина в країні скляна чаша слов’янського походження.

Значним внеском у скарбницю української культури та
мистецтва є будівництво на Україні першого музею народної
архітектури та побуту. Нині тут експонується 239 пам’яток
народної архітектури XI-XIX століть, створено дендропарк,
висаджено 45 тисяч кущів. Територія музею відповідає
умовам, при яких виникли поселення як в давні епохи, так і
в пізніший час. Попід горою протікає річка Попівка та
Трубіж, на північний захід в Понаддніпров’ї простягаються
великі лісові масиви, а на схід – неозорі родючі полтавські
степи. На горі збереглися пам’ятки давніх часів (курган
періоду бронзи, залишки житла періоду черняхівської
культури), що свідчать про заселення цієї території з давніх-
давен.

Через гору проходить шлях, який існує ще з часів
Київської Русі, по якому в свій час ходили Г. С. Сковорода і
Т. Г. Шевченко. Площа музею 30 га, тут експонується
239 об’єктів, з них 104 пам’ятники народної архітектури
ХVІІ-ХІХ ст., в тому числі 24 житла, 25 різних устаткувань
та майстерень, 40 господарських будівель, 16 вітряків, два
водяні млини ХVIII-ХІХ ст. Музей має 4-ри розділи:
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українське село Середньої Наддніпрянщини другої половини
XIX ст., ремесла та промисли українського пореформеного
села, колекція вітряків та археологічний відділ.

В експозиції центральне місце відведено сільським
дворам як основним виробничо-економічним одиницям
дореволюційного села. Село розташоване по обидва боки
тракту вулиці з безсистемною та вуличною забудовою
дворищ. Крім вуличного та безсистемного планування,
двори розташовані в музеї і кутками, що також характерно
для Наддніпрянщини. Двори відкриті, з безсистемним
розміщенням будівель, укомплектовані будівлями типовими
для Середньої Наддніпрянщини, які відносяться до однієї
соціальної групи, що дає можливість у зримих образах
народної архітектури, з відповідним оформленням інтер’єру
відтворити картини життя і побуту різних соціальних груп
населення Середнього Придніпров’я другої половини
XIX ст.

Хронологічний діапазон музейної експозиції – від
стародавніх часів до початку XX ст. В музеї подано розвиток
житла від періоду пізнього палеоліту (реконструкція у відділі
археології) до 5-камерного будинку землевласника кінця
XIX ст. В експозиції музею репрезентовано: двори –
селянина-бідняка, безземельника, садибу селянина-
промисловця другої половини XIX ст., двори сільських
ремісників українського пореформеного села, будинок
поміщика, житла кінця XVIII – кінця XIX ст., господарські
будівлі: клуні, вітряки, комори, сажі, повітки, церкви,
сільська управа, церковно-приходська школа, шинок, корчма
тощо. Частина споруд є дійсно унікальним пам’ятником
народної архітектури. Це церква з с. Андруші (сер. XVIII ст.),
Острійська церква 1606 року, церква з села Сухий Яр
XVIII ст., церква з с. В’юнищі (перша половина XIX ст.),
комори у дворі гончара (сер. XIX ст.), клуня у дворі бондаря
(кінець XIX ст.), повітряки з села Недобаївці Хотинського
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району Чернівецької обл., с. Носівка Хорольського району
Полтавської обл.

Комплекс інтер’єрів і їх художнє оформлення –
неоціненне надбання людства, без якого неможливо уявити
собі світової культури. Важливе місце в цьому надбанні
займає дерев’яна народна архітектура, в якій втілилися
провідні ідеї минулого і сучасності, колективний геній
народу, його слава і гордість. На території музею народної
архітектури та побуту, в будинку дрібнопомісного дворянина
XIX ст., перевезеному з с. Старовичі Іванківського району
Київської обл., розміщено музей декоративно-прикладного
мистецтва Київщини. В п’яти залах експонується близько
тисячі експонатів – це роботи відомих майстрів, що
експонувались на виставках 1970-1976 pp.

В першому залі розміщено різьбу та килимарство.
Серед багатьох робіт виділяються роботи: декоративні блюда
«На панщині», «Урожай». Дуже цікаві скульптури народного
майстра з с. Сваричівка на Чернігівщині А. Штепи. В
другому залі подано рушники майстра народної творчості
Г. Верес та братів Нечипоренко, а також вишиті сорочки
майстра народної творчості Л. У. Цибульової. В наступному
залі широко подані роботи гончарів, тут представлені роботи
народного майстра с. Дибенці Богуславського р-ну
Тарасенко М. Т. «Маруся Богуславка», «Козак» та
скульптури до українських народних казок. Ці роботи
демонструвались на Республіканській виставці у Києві в
1972 р.

Народний розпис представлений роботами майстрів
Київщини. Особливу увагу глядачів привертають роботи
основоположниці декоративно-прикладного мистецтва
Г. Собачко-Шостак. В експозиції представлені роботи
перших років творчості: «У квітах виноград», «Квіти у
вазоні», «Корови, що пасуться в квітах». Тут же
експонуються роботи учениці Ганни Шостак майстра
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народного мистецтва Параски Власенко: «Соняшник»,
«Декоративний розпис», «Декоративний мотив» та ескізи до
килимів. Серед багатьох робіт виділяються роботи
заслуженого майстра народної творчості М. Приймаченко:
«Кучубарки у квітках», «Незабудки», «Заблукала у лісі»,
«Квіти ракети», «Космічний кінь».

В експозиції музею широко подані роботи нашої
землячки, уроженки села Ковалин Переяслав-
Хмельницького району, майстра народної творчості УРСР
Марії Буряк: «Зимова фантазія», «Їхав козак за Дунай»,
«Лісова пісня», «Лисяча дружба», «Тобі Україно». В цьому
ж залі подані роботи Катерини Білокур «Щасливе
дитинство», «Село Богданівка» та роботи самодіяльної
художниці В. Ю. Вердоні.

Ми залишаємо скансен з його комплексом музеїв і
повертаємося до Г. Сковороди, до колегіуму. Ми відірвемося
від див народної краси тільки на хвилинку, щоб відмітити
його гарним духом високого інтелігентного пошуку... На
українських шляхах все схрещується і з’єднується: проста
народна мудрість, добро, любов і вишукана мудрість спудея
Могилянської академії – українського Сократа.

У приміщенні колишнього Переяславського колегіуму,
пам’ятника архітектури ХVIII ст., де викладав
Г. С. Сковорода і написав свої твори «Рассуждения о поэзии
и руководство к искусству оной» і «Сад божественных
песен» створено на честь 250-річчя з дня народження поета
меморіальний музей його імені. Тут зібрані рідкісні
експонати епохи Сковороди Г. Серед них портрет
Г. Сковороди роботи невідомого художника XVIII ст.,
картина «Ярмарка в Малоросії» художника Гагена XVIII ст.,
«Цимбаліст» невідомого художника XVIII ст., меблі,
побутові речі, одяг бурсаків XVIII ст. Повністю відновлена
келія, де жив Г. С. Сковорода, і клас поетики, де розміщено
народні музичні інструменти XVIII ст. (ліра, кобза, цимбали,
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бандури), якими досконало володів поет. В експозиції і
бібліотеці колегіуму розміщено біля 10 тис. стародруків XVI-
XVIII ст.

Ця проста на перший погляд експозиція була етапом в
розумінні музейного будівництва у працівників заповідника.
Мірою поєднання образності та документальності ми обрали
ідеї Г. С. Сковороди. Три світи... Світ загальний, світ Біблії,
світ людини... Сродна праця стає й нашим ідеалом.
Сковородинські думки вийшли поза стіни колегіуму. Що є
праця наших працівників, що так щиро обробляють,
прикрашають, слідкують за багаточисленними предметами –
символами народного духу? Це є сковородинська сродна
праця! І це є найголовніший елемент музею Переяславщини.
Музей живе саме цією інтуїцією добробуту.

Одним з найбагатших музеїв України є музей
видатного українського архітектора, першого президента
Академії архітектури України, лауреата Державної премії
України ім. Т. Г. Шевченка академіка В. Г. Заболотного. Тут
представлено унікальну колекцію. Ця людина багато зробила
в перші часи створення музею.

Вперше на Україні в стародавньому місті Переяслав-
Хмельницькому, де народився в 1859 році класик єврейської
літератури Шолом-Алейхем, відкрито меморіальний музей.
Більше 1000 предметів з життя Шолом-Алейхема та
єврейського побуту XIX ст. експонується в музеї, інтер’єр
батьківської хати, особисті речі письменника, батьківська
кімната та окрема кімната, присвячена літературній
діяльності письменника. Зараз, коли національне питання в
культурі акцентується й підноситься, коли гарячі голови
деяких політиків «перегинають дрючка» в цій делікатній
сфері, тихий мудрий досвід Шолома-Алейхема говорить про
загальнолюдську велич української культури, що стала
колискою не одного яскравого хисту.
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Але як важко було в ті часи зробити цей маленький
тихий куточок – музей єврейського письменника. Як зараз
пам’ятаю, скільки перешкод робили теперішні «діячі
культури», «національні патріоти», що раніше теж були
«лідерами» від культури тільки з іншою ідеологічною
орієнтацією. Як українську дерев’яну церкву, зберігали ми
хату єврейського письменника. Нам є чим пишатися. Ми не
покривили душею. Бог суддя всім політично-ідеологічним
лідерам. Бог суддя і робітникам Музею...

Музей українського народного одягу Середнього
Придніпров’я, що розміщений у комплексі Михайлівської
церкви XVII ст., налічує у своїх фондах понад 10 тисяч
експонатів українського одягу. Тут експонується святковий
та буденний одяг, чоловічий та жіночий, одяг селянина та
міщанина другої половини XIX ст. – початок XX ст.
Виставлена колекція жіночих прикрас та хусток, килимів,
рушників, зібраних на Київщині, Полтавщині. В трапезній
Михайлівської церкви експонується жіночий та чоловічий
одяг сьогодення, колекція шиття бісером художниці
Е. М. Литвинець.

Центральна експозиція музею українських народних
обрядів і звичаїв розташована в унікальному приміщенні-
пам’ятнику архітектури початку XX ст. Тут у чотирьох залах
представлено 1211 документальних, художніх і предметних
експонатів, що висвітлюють теми: історичні передумови
календарних свят та обрядів на Україні, аграрно-магічний
характер народних обрядів, календарні обряди – весняно-
літні й осінньо-зимові, етнорегіональні особливості
українських народних обрядів, сімейні обряди, генетичний
зв’язок обрядового фольклору і музики календарно-
обрядових українських пісень, традиційний похоронний
ритуал на Україні, народні обряди – традиція і сучасність.
Не буду описувати детально ці добірки, хай на цю тему
краще скажуть ведучі працівники музеїв. Саме їх розуміння
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обрядового світу стало основою експозиції. Саме закоханість
в семантику, красу народного одягу стало основою
дивовижного ансамблю вже в дійсності втраченого шару
народного життя.

Справжній шедевр народної творчості – колекція ікон
та народних картин XVII-XIX ст., які експонуються в музеї
історії української православної церкви. Музей історії
бджільництва Середнього Придніпров’я, меморіальний
музей М. М. Бенардоса та єдиний на Україні музей
кобзарського мистецтва – теж цікаві доробки «сродної праці»
наших науковців.

Не можна не сказати гіркого слова про долю шедеврів
культової архітектури. Якщо дерев’яні церкви ми просто
перевозили, рятували від пожеж ідеологічного сатанизму, то
такі чудові перлини, як Вознесенський монастир XVII ст.,
Борисо-Глібівську церкву, доводилося рятувати, адаптуючи
її інтер’єр під музей.

Дуже прикро іноді вислуховувати, що саме
«музейщики знищували церкву», перетворили храми на
музеї. Це тільки частина істини. Я беру на себе
відповідальність сказати, що храм уцілів в часи
людожерського ідеологічного процесу саме завдяки музею.
Якщо б не Музей, то б Храм був би зруйнований або загинув,
перетворився в руїни...

«Музей і Храм! Храм і Музей» Для мене ці образи
невід’ємні. Зрозуміло, дуже прикро, що наша бідна поки що
молода держава не може сприяти звільненню храмів від
музейної експозиції, яку поки що нікуди подіти. Але низький
уклін цим експонатам, що змогли врятувати нашу духовність
і в прямому, і в переносному смислі.

Болить душа за дзвіницю Вознесенського монастиря.
Стоїть вона в риштовці... Граки ширяють в небі, обсипаються
унікальні рельєфи... Барокове диво, обставлене військовою
технікою, гасне в сутінках нашого буття... Стратегія
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виживання нашої культури, нашого Музею, нашого Храму
виснажила всі сили... Сподіваюсь на молодих. Тільки дай,
Боже, тактовності, хисту і поваги до такої тяжкої роботи
попередників...

Якщо хати і вітряки – це сестри і брати в нашій сродній
праці будування національного музею, то рушник – це душа
народу, його пісенна, співуча ритміка великого життя.
Протягом багатьох років було зібрано більше
4000 ритуальних, мистецько-декоративних та житлово-
побутових рушників, що дало можливість відкрити в
пам’ятнику архітектури 1863 року перший на Україні музей
історії українського рушника. Скільки доріг з всього світу
веде до цих стін... Я бачив закохані очі... І радий їх бачити.

Багаточисленні експонати відтворюють меморіальні
кімнати часів перебування в Києві С. П. Корольова та одного
з авторів першого супутника землі академіка
О. Ю. Іллінського, ракети «Янтар», супутник землі, мотор
РД-219, місяцехід, прилади, які були в космосі. Особисті
парашути Ю. Гагаріна та П. Поповича, одяг Берегового,
Тітова, крісло космонавта з корабля «Союз», обчислювальна
техніка «Мінськ-1» та діюча модель «Байконур» – все дає
уяву про людську дерзновенну мрію. Але за цими
предметами завжди стоїть космос української культури,
народу, стоїть Храм. Музей поки що розташований у церкві.
Але настане час, я вірю, й будинки будуть поруч... Стратегія
виживання не дає вибору. Але я вірю, що, будуючи Музей,
ми бережемо Храм, будуємо Храм духовності в сучасному
середовищі.

Все, чим жила Переяславщина споконвіку,
відображено в експозиціях музеїв. Але найкраще
представлена тут розповідь про найвидатніший винахід
людства – думу про хліб. Людство лише прагнуло миру і
хліба. Це – одвічне! З ним пов’язані найкращі мрії, котрі
стали піснями, приказками, колядками: «Їж пироги, хліб
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бережи». Тож, плекаючи творіння, ми вирішили: музейний
комплекс завершиться музеєм про хліборобство. Кожна
робота, яка зв’язана з вирощенням зерна, починаючи з сівби
і закінчуючи розмелюванням, носила майже ритуальний
характер. Благородство і кощунство людське найбільш
проявилося біля хліба.

Без хліба зараз же меркне і вся трудова і побутова
селянська естетика. Хліб – це 20-тисячна історія людства.
Комусь колись спало на думку змочити розтерті зерна водою,
і незабаром ця їжа поширилася між багатьма племенами,
стала головним ферментом життя. Зернята добре
зберігалися. А щоб їх було більше, людина навчилася
засівати нивку. Й зберігати її, як родинне вогнище, як зброю.
Від хижих звірів, від недругів та стихій.

Хтозна, скільки людство харчувалося б тою сирою
кашею, якби не трапився прикрий випадок – ледачкуватий
черговий заснув уночі біля варти і знічев’я перекинув чашу
з приготовленою на сніданок їжею. Вона у вогні запеклась.
Уранці розгнівані одноплемінники вирішили жорстоко
покарати недбальця.

– Ми спалимо тебе, як нашу кашу! – гірко почав суд
старійшина роду.

– Мало йому того, – шепнув на вухо старійшини
найближчий прибічник.

– Мало! Та нехай перед смертю гризе занапащене їдло.
«Злочинцю сунули печений корж: – «Їж».
Той одкусив окрайця, ковтнув, і по його обличчю

розійшлося невимовне блаженство.
– О боги! Беру вас у свідки! – вигукнув підсудний,

уплівши до крихти запропонованого коржа. – Воно смачніше
сирого!

– Що він верзе! – насупив брови старійшина. – Подать
до проби.

80



Подали, вершитель суду скусив раз, удруге – і,
зірвавшись зі свого високого місця, пішов у танок навколо
вогню. А потім упав на коліна, простягнув руки до неба.

– Боги дарували нам милість! – вигукнув у захваті, –
слава всемогутньому вогню, що створив хліб!

– Слава! – підхопили той клич люди.
Боги розпорядилися простити тебе, чоловіче. Встань, –

звернувся милостиво до підсудного, – і йди пекти хліб.
Однині й до віку.

Те диво швидко поширилося серед племен. Але
передавалось під великим секретом. Бо кожен хотів бути
творцем і володарем сонцеликої паляниці. Пекарі
прирівнювалися до привілейованих осіб.

Вони мали час удосконалювати своє ремесло, що й
робили не без успіху. Ми не знаємо винахідників дріжджів і
молочної кислоти, але відомо, що хлібом таким, який
споживаємо його й нині, зробили саме вони. На жаль, ми не
знаємо імені того, котрий ненароком спік першу хлібину.

– А де це було? У яких краях?
– Найвірогідніше, в стародавньому Єгипті. Так каже

легенда.
Там є древній пам’ятник пекареві. А звідти секрет

випікання хліба перебрався до греків, римлян. Нарешті
дійшов і до наших пращурів.

Цікава деталь: київські паляниці свого часу вважалися
найсмачнішими у Європі. Їдучи за кордон, везли їх як
найдорожчий дарунок європейським вельможам.
Давньоруські пекарі знали секрети – їхній хліб
найпишніший був, і найсмачніший, і довго не черствів. Ті
секрети надовго похоронила татаро-монгольська навала.
Лише у сімнадцятому-вісімнадцятому сторіччях знову на
всю Європу заявили про себе наші майстри – цього разу вже
у Москві.
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Історія хліба – то історія держави і народів. Хто мав
хліб – той диктував іншим свою волю. Ось чому за паляницю
споконвіку проливали і кров, і піт, і сльози. Створенню
музею передувала клопітка праця, розум, радощі і невдачі
тих, хто протягом 15 років по зернині збирав експонати. На
двох з половиною гектарах розкинулися володіння цього
поки що найповнішого в нашій республіці, та й не тільки у
нас, Музею Хліба, і потрібно майже півдня, щоб обійти всі
експозиції, торкнутися серцем кожного розділу,
ознайомитися з благородним ремеслом хлібороба – від
найдавніших часів до сьогодення. Бо швидко пробігтись тут
не можна: 200 експонатів, які розміщені в павільйоні, хаті
пекаря, трьох вітряках, хаті-коморі, гамазеї-коморі
землевласників Скоропадських XVIII ст., один одного
цікавіший.

Лише найрізноманітніших знарядь праці 2936 і біля
кожного кортить зупинитися – хоч краєчком ока заглянути у
глибину віків, осмислити і збагнути, як давався хліб
трудареві, як ставав святинею в нашому домі.

Вперше у музейній практиці зібрали унікальну
колекцію зерна періоду неоліту, трипільської, зарубинецької,
черняхівської, київської культури, ХІ ст. і, закінчуючи
колекцією миронівських сортів пшениці академіка Василя
Миколайовича Ремесла. Гордість музею – колекція народних
обрядів, пов’язаних з хлібом, бо, як вчили діди-прадіди: «на
жито, пшеницю, на всяку пашницю щедрою будь, земле...».

Тут же побутові речі, вироби з хліба, прикраси якого
здобули славу далеко за межами України. Музей хліба –
історія найбільшого набутку людства – відкриття, добування,
освячення і звеличення сонцеликого хліба. Це людська
доброта, безсмертя і впевненість у завтрашньому дні.

Серед 19 музеїв заповідника значне місце займає музей
народного сухопутного транспорту, предмети побуту,
знаряддя праці, починаючи з скіфського часу до кінця

82



XIX ст. Музей цей є образом українського шляху, української
долі. Майже всі реалії народної культури пов’язані з образом
шляху. Куди веде цей шлях? Людина починає життя, людина
його закінчує, але життя-шлях вічне, безкінечне. Ця тема
стала провідною в художніх панно в музеї, вони діти
українського шляху...

Благодатна історією земля Переяславщини дає великі
перспективи для будівництва нових музеїв, в тому числі:
музею історії Київської Русі, стародруків, художнього,
міщанського побуту Переяславщини XVIII-XIX ст.

Думаючи про 40-річний шлях будівництва комплексів
музеїв Переяслав-Хмельницького державного історико-
культурного заповідника, бачу ніби перед собою чисте
прозоре плесо. Воно виблискує, горнеться до берега, і враз –
стрімко розливається довкіл. А в глибині – там, де б’ють
пружні джерела, народжується рвійна поривна, летюча
бистрина. Унікальні пам’ятники, мальовані краєвиди,
створені музейними працівниками, багатотисячні
експонати – вічний супутник людини землі і вони наче
витончена нитка зв’язують безкрайність світу з його душею,
бо в їх основі є щось земне, матеріальне.

По своїй значимості зібрані експонати знаходяться в
ряду таких уявлень людей, як смерть, життя, добро, зло, бог,
совість, батьківщина, земля, мати, батько. Пам’ятники
музейних експозицій – увійшли в найглибші тайники
людської душі, стали відчуттям своєї землі, свого роду.
Переяслав-Хмельницький історико-культурний заповідник –
перлина української культури, багатство, праця сотень
людей, здобутих мозольними руками, досвідом душі й серця.

Музей – геніальний винахід і неоціненне надбання
людства, без якого неможливо уявити собі світової культури.
Важливе місце в цьому надбанні займають речові,
документальні першоджерела відомостей про тисячі подій,
історій, людей, в яких втілилися провідні ідеї минулого і
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сучасності, колективний геній народів, їх слава і гордість.
Кожен народ пишається культурними здобутками своїх

предків, бо в них він бачить не тільки своє минуле, а й
сучасне і майбутнє.

Музеї любих рангів належать усьому людству, бо в них
великою мірою відображаються провідні ідеї свого часу, і
чим прогресивніші вони, тим вища їхня цінність для
людства. Переяслав-Хмельницький державний історико-
культурний заповідник – це перлина серед заповідників
України, частина велетенської історичної епопеї
Переяславської землі.

...Якщо людина все життя присвятила музейній праці,
вона не раз і не два запитає себе: «Що таке музей?»
Відповідь дає саме життя. Життя людини, що будує Музей,
будує Храм. Для мене музей завжди є тайна. Таємниця
людського духу, тайна любові однієї людини до іншої,
любові крізь століття, тисячоліття. Музей вчить добру, якого
так мало в світі і якого так багато. Музей – це образ доброї,
щирої людини. Низький їй уклін...

Опубліковано: Сікорський М. І. Музей і культура / Михайло
Іванович Сікорський, Тамара Григорівна Мовша / Українська
народна естетика. – К.: ДАЛПУ, 1996. – С. 98- 119.
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ШЛЯХАМИ ДОБРОТИ*

У 2000 році виповнилося вісімдесят п’ять років від дня
народження Петра Тимофійовича Тронька.

Протягом майже півстоліття просліджується відбиток
моєї любові до цієї талановитої людини, яка виявляла уважне
ставлення до своїх кадрів, а також безмежну відданість своїй
справі. Він уміє розуміти природу і оцінювати працю людей.
Через це коло його шанувальників безперервно
розширюється.

У 1952 р. ми з ним стояли на руїнах повоєнного
Переяслава і обмірковували план святкування містом дня
300-річного возз’єднання України з Росією. Тоді він
запропонував звернутись до нашого талановитого земляка,
академіка В. Заболотного, щоб той допоміг нам відновити
зруйноване місто.

Приміщення музею в той час в Переяславі не було, і
музей містився у трьох кімнатах дитячого будинку,
розміщеного в садибі А. І. Козачковського, побудованій у
1820 році. Я попросив Петра Тимофійовича відселити дітей
в інші райони, а цей будинок, де перебував Т. Шевченко в
1845 і 1859 рр. і написав «Заповіт», «Наймичку» та інші
твори, віддати музею.

За два тижні, завдяки П. Троньку, було прийнято
рішення Київського облвиконкому від 27 листопада
1952 року про переселення дітей до м. Василькова. У грудні
вже почався ремонт будинку, і Петро Тимофійович
систематично цікавився ходом робіт. Я побачив, що маю
справу з людиною, яка звикла розуміти співрозмовника з
півслова, і я щасливий тим, що такі незвичайні та скромні
люди є в Україні. Всі його помисли, чуття, діла і заслуги мали

*Стаття присвячена Петру Тимофійовичу Троньку, із яким Михайло
Іванович Сікорський з 1950-х рр. плідно співпрацював на ниві створення
та розбудови музейного комплексу в Переяславі-Хмельницькому. 



один корінь – здобуття кращого майбутнього для народу. Не
користолюбство, а вічний біль за людей, за Батьківщину
спонукали його до дій.

Я був ще малим, коли нас розлучили з батьком, не встиг
зазнати добра від свого рідного батька, а Петро Тимофійович
завжди в моєму житті був батьком. Ніколи не забудеться його
увага до мене. Велика заслуга його в тому, що він уміє
цінувати людину.

Після кожної зустрічі з Петром Тимофійовичем я
завжди почував себе ніби біля джерела, з якого випив живої
води або побував біля багаття, що світить яскраво і гріє
тепло. Я сказав би, що це мій учитель і друг, це він скріпив
мій зв’язок з історією, це йому і його ентузіазму я повірив
більше, ніж будь-кому на світі.

Наближались святкові дні 1954 року. Одного вечора у
переддень святкування в райкомі партії зібрались члени
бюро зі секретарями. На засіданні обговорювали питання
прийому гостей, які прибудуть на святкування 300-річчя
возз’єднання. Під час обговорення другий секретар райкому
партії М. Єрмольєв сказав, що в місті відкрито історичний
музей, який має гарні експозиції. А директор музею
М. Сікорський – худий, погано одягнений, і всім буде
незручно, щоб ця людина приймала великих гостей.
Запропонував поставити питання перед Міністерством
культури і Київським обкомом партії про призначення нового
директора історичного музею. Члени бюро підтримали цю
пропозицію.

Другого дня перший секретар райкому К. Осадчий
викликав мене в райком і сказав, що я хороший працівник,
за три роки зробив унікальний історичний музей, це
визначна подія в житті українського народу, подякував мені
за це і запропонував написати заяву про звільнення з посади
директора в зв’язку з переходом на іншу роботу.

Таку заяву я написав, а через годину бюро райкому
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зняло мене з посади директора. Того ж дня рішення бюро
райкому було передано Міністерству культури України і
секретарю Київського обкому партії П. Троньку.

О 17-й годині подзвонили з приймальні П. Т. Тронька,
що рішення бюро райкому партії не підтримано, мене
залишили на посаді директора та ще й надали матеріальну
допомогу. Це рішення залишило глибокий слід у моєму
серці. Я все життя пам’ятатиму ту несказанну людську
доброту, яку проявив до мене Петро Тимофійович.

І ось настав ранок 23 квітня 1954 року. Давно вже
Переяслав не бачив стільки людей, автомашин, такого
грандіозного дійства, стільки щасливих, усміхнених,
радісних облич. Салют сповістив про початок військового
параду. Минає час – і площу заповнюють святкові колони
демонстрантів. А о 22 год. 30 хв. вечірню тишу потрясають
залпи святкового салюту, який вперше пролунав над містом,
що має тисячолітню історію.

Численні гості оглянули експозицію нашого
історичного музею, а також історичні місця: оборонні вали
X ст., вцілілі храми XI ст. та архітектурні пам’ятники XVII-
XVIII ст. 

9 травня 1954 року відбулася велика історична подія на
Переяславській землі – декада російського мистецтва, яку
очолював секретар Київського обкому партії П. Т. Тронько.
Напередодні свята він прибув до Переяслава-
Хмельницького, де обговорив з місцевими керівниками
сценарій проведення цього свята, ознайомився з
історичними пам’ятниками, які будуть показані гостям.

День 9 травня був особливо радісний. Наше місто
відвідали письменники, артисти, діячі культури: секретар
Спілки радянських письменників М. Тихонов, А. Первенцев,
Б. Хохлов, народний артист СРСР М. Михайлов,
П. Антокольський та інші. У складі делегації були П. Тичина,
А. Малишко, Н. Рибак, П. Воронько.
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Вся площа цвіла букетами весняних квітів. У різних
кутках площі лунали українські пісні самодіяльних
колективів району. Зустрічати делегацію вийшли робітники,
службовці, інтелігенція, учні, жителі міста і колгоспники
навколишніх сіл. Піонери і переяславські дівчата в квітучих
національних українських костюмах піднесли на
українському рушнику хліб-сіль П. Троньку і М. Тихонову.
Під звуки пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» господарі і
гості піднялися на трибуни. П. Т. Тронько відкрив мітинг.
Першим виступив М. Тихонов, який говорив про роль
братніх народів у боротьбі за мир. Далі виступив
М. Ісаковський, який сердечно прочитав вірш «Україно моя,
Україно». А. Первенцев передав переяславцям палкий привіт
від трудящих Ленінграда. «Коли я їхав у Переяслав-
Хмельницький, – говорив він, – мені здавалось, що я їду до
старих друзів і рідних, яких давно не бачив. Мені завжди
була близькою Україна. Станція, де минуло моє дитинство,
жила легендами про Запорозьку Січ. Я з дитинства відчув і
полюбив силу і співучість української мови. Спасибі вам,
переяславці, за щирий, задушевний прийом». З вітальними
промовами виступили члени Спілки українських
письменників А. Малишко, Н. Рибак, П. Воронько.

Мітинг закінчився парадом міського військового
гарнізону. Після закінчення мітингу П. Т. Тронько повів
делегацію на площу Возз’єднання. По дорозі оглянули
грандіозні оборонні споруди XI ст. – вали окольного града і
церковні споруди XVII-XIX ст. З центра площі лунали
українські народні пісні визвольної війни українського
народу 1648-1657 рр. Як тільки гості вступили на площу, їх
зустрів народний хор будинку культури піснею «Ой, хмелю,
ти хмелю», а діти піднесли букети квітів. Гості оглядали
площу, а в цей час переяславський кобзар Петро Палагута
сильним голосом затягнув пісню «Взяв би я бандуру». Його
підтримали тисячі людей і гостей. Гості міста разом з
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П. Т. Троньком оглянули історичні пам’ятники міста,
Історичний музей.

У 1963 році ми звернулись до Петра Тимофійовича,
щоб допоміг у виділенні 30 гектарів землі для створення
першого в історії України музею під відкритим небом. Він
особисто приїхав, щоб вивчити цю проблему, і ми разом з
ним і першим секретарем Переяславського райкому партії
Кебкалом поїхали знайомитись з пустельною на той час
територією Татарської гори. Ідея йому сподобалась. Він
дізнався, що у мене немає квартири і що Кебкало викреслив
мене зі списку потребуючих житла. Тронько сказав: «За те,
що чоловік побудував історичний, археологічний,
етнографічний і музей Заболотного, ви залишаєте його без
квартири?» У 1967 році квартиру мені дала Рада Міністрів,
заступником голови якої був П. Т. Тронько, обминувши
райком партії.

Забудову музею під відкритим небом розпочали в 1964-
1965 рр. Першими були перевезені вітряки з батьківщини
П. Т. Тронька*, а потім було висаджено 30 тис. дерев і кущів.
Найбільше мене вразило те, що Петро Тимофійович як
заправський садівник зробив екскурс в правила побудови
парку, показав студентам, як правильно обрізати коріння при
пересадці саджанців. Потім взяв 10 саджанців липи і
особисто започаткував алею від Андрушівської церкви до
верхнього озера. За всі добрі його діла в 1998 році жителі
Переяслава-Хмельницького обрали П. Т. Тронька своїм
почесним громадянином.

1972 року була прийнята Постанова ЮНЕСКО про
відзначення 250-річчя від дня народження видатного
українського філософа, поета, гуманіста, просвітителя
Григорія Савича Сковороди.

Згідно з Постановою Ради Міністрів України комітет з
проведення святкування очолив П. Тронько. За планом

* Село Заброди, Богодухівський район, Харківська область.



роботи комітету це святкування передбачалось провести на
батьківщині Г. С. Сковороди і в с. Сковородинівці, де він
похований. Але довідались, що в Переяславі існує музей
Сковороди. Тут була відновлена келія, в якій жив Григорій
Савич, клас філософії із лавками, книгами, шафами, іконами
роботи переяславських бурсаків. Відновлені класи
молодших учнів і повністю відновлена бібліотека колегіуму,
де зібрано 10 тис. стародруків XVI-XVIII ст.

Після оглядин цього музею П. Тронько сказав, що
відзначення цієї дати треба починати саме з Переяслава. В
період святкування Тронько передав музею портрет
Г. С. Сковороди, працівникам вручив ювілейні медалі з
нагоди 250-річчя від дня народження Сковороди. Скульптор
Галина Кальченко подарувала бронзовий бюст філософа.

У 1973 році під час засідання президії Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури мною було
порушено питання про відзначення 30-річчя з дня Перемоги
у Великій Вітчизняній війні в Переяславі, де восени
1943 року відбулися великі бої за створення плацдарму на
правому березі Дніпра в районі Букрина, під час яких
загинуло майже 230 тисяч воїнів. Ініціатива була підтримана
П. Т. Троньком. У монастирі, пам’ятці XVII ст., планувалося
створити діораму «Битва за Дніпро».

У березні 1975 року змонтована в студії Грекова в
Москві діорама була виставлена в Манежі, відвідав її
Л. Брежнєв і побажав, щоб вона залишилась у Москві. Йому
пояснили, що вона зроблена на кошти учасників битви за
Букринський плацдарм і буде експонуватись на місці події в
Переяславі-Хмельницькому.

Коли привезли в Переяслав і почали монтувати, то
з’ясувалось, що робота не оплачена, і ми звернулись до
Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури по допомогу. П. Т. Тронько дав дозвіл Київській
обласній організації виділити 30 тисяч карбованців за
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виконану роботу і при цьому сказав: «Дитина народжена і її
треба виховувати». Діорама була урочисто відкрита 9 травня
1975 року.

У 1999 році Петро Тимофійович знову побував у
своєму дітищі на горі, під шатами великого лісу,
започаткованого ним. У цьому дендропарку липи вже мають
висоту до 20 м, а в діаметрі – 30 см, і пахощі з цього лісу в
період цвітіння розносяться далеко за межі Татарської гори.
Ми з піснями супроводжували Петра Тимофійовича по
всьому дендропарку, а жінки на пам’ять сплели вінок із
кулястих яскраво-червоних блискучих соковитих ягід
калини, в який вплели і безмежну любов до цієї шанованої
людини.

Працівники заповідника низько вклоняються йому за
те, що він звернувся з листом до Президента України, в
якому просив надати Переяславському заповіднику статус
Національного. Зараз ми називаємось «Національний
історико-етнографічний заповідник «Переяслав».

Опубліковано: Сікорський М. І. Шляхами доброти / Михайло
Іванович Сікорський // Що залишимо нащадкам?: зб. матеріалів і
документів про державну, громадську діяльність та наукову
роботу академіка НАН України, Героя України П. Т. Тронька /
[ред. кол.: Смолій В. А. (гол. ред.), Вешенич Я. В., Іршенко В. М.
та ін.]. – К., 2008. – С. 83-86. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК

«ПЕРЕЯСЛАВ»*

Михайло Сікорський

Якщо людина все життя присвятила музейному
будівництву, то, звичайно, вона не раз і не два запитує: «Що
таке музей?». Протягом десятиліть це питання хвилювало
мене. Це були різні «питання» і це були різні «музеї». Музей
п’ятидесятих, шістдесятих, восьмидесятих, музей
сьогодення... Як змінилися образи цього простого, так
знайомого слова – «Музей».

Я пишу це слово з великої літери – воно на те
заслуговує. Слово це стоїть поруч з такими засадничими
універсаліями культури, як «Життя», «Пам’ять», «Любов»...
Бо Музей вбирає їх у себе. Бо Музей є життя в пам’яті
народу, є любов... Раніше я закохувався в образ Музею, який
фіксує життя як справжню живу подію.

Цей образ створює таке середовище, де люди минулого
ніби тільки «вийшли», тільки залишили поріг теперішнього
часу. Образ цей дуже близький до «воскової постаті» часу,

Стаття є синтезом деяких попередніх авторських розвідок та вміщує
окремі фрагменти з наведених вище праць, зокрема: «Музей хліба», «На
перехресті українських шляхів», «Музей і культура», «Хата мого роду».
Ця стаття також є заключною редакцією публікацій, що не увійшли до
цієї збірки: Сікорський М. І. Переяслав-Хмельницький державний
історико-культурний заповідник / Михайло Іванович Сікорський //
Переяславська земля і духовний світ людини. – 1998. – С. 164-173;
Сікорський М. І. Національний історико-етнографічний заповідник
«Переяслав» / Михайло Іванович Сікорський // Культура. Історія.
Традиції. – 2003. – № 2. – С. 4-12. Текст наводиться відповідно до:
Сікорський М. І. Національний історико-етнографічний заповідник
«Переяслав» / Михайло Іванович Сікорський // Пам’ять століть. – 2008.
– № 1-2. – С. 69-119.



дає його м’який зліпок. Саме так ми відтворили середовище
Переяславського колегіуму. Григорій Савович ніби за
дверима. Щоб домогтися ефекту, навіть замовили його
воскову фігуру.

Потім сам по собі прийшов образ музею-пам’ятника,
де на перший план виходять документи, речі як символи
часу. Тут домінує меморіальне, «надчасове» начало. Цей
образ ніби занурює глядача у вічність, піднімає його над
горизонтом сьогодення, дає людині крила.

«Хати – сестри мої!
Вітряки – брати мої!»

– казав у вечірніх сутінках нашого «скансену» (слово
таке, ніби з американського рекламного проспекту!) один
київський поет. Не буду оприлюднювати його прізвище, бо
це метафора, що так оспівана в поетичній творчості. Але
мені запало в душу... Поет сказав і забув, але він сказав чисту
правду.

Біленькі чепурні хатинки, мужні стрункі вітряки несуть
у собі жіноче й чоловіче в нашій культурі, ці одвічні глибинні
архетипи ро дового, соборного почуття Краси й Любові.
Образ кожної хати, печі в цій хаті, образ крилатого воїтеля
степу – українського вітряка є для мене найвеличніший,
наймогутніший пам’ятник-музей. Всі інші пам’ятки нашої
культури є його часточки, його діти...

Експонати Музею є сестри й брати, є одна Родина,
образ України. Якось непомітно образ Музею еволюціонував
у моїй свідомості до образу, що нагадує вічну, невмирущу
Людину. Добру, щиру, люблячу Мати. Цей образ також
близький до образу Природи, до образу природного
існування феномена людяності як такого. Кожна річ Музею
живе як квітка, як кущ калини, як усіма і Богом не забутий,
глибоко захований в товщі часу людський погляд, людська
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усмішка, туга, жаль, горе і щастя... «Предмети» – це завжди
людські почуття, луна співчуттєвого світу.

Хіба можна без захоплення дивитися на старі ярма для
волів! А які почуття викличе маленька іконка, яку брали з
собою чумаки в дорогу! А чумацький віз – корабель степів!
Якщо я дивлюся на козацькі люльки, то завжди бачу їх у
міцних руках... Вони ще теплі від людського духу, хоча він і
блукає десь у століттях.

Музей, як дерево, що породило Життя, виростає із
землі і зберігає Пам’ять вдячної Людини.

Музей, Культура, Людина – все починається з землі!
Наша земля щира, плодюча. Наша земля гірка... Наша земля
несе в собі пам’ять плуга, пам’ять битви, пам’ять людяності,
що уособлюється в національних святинях, у витворах
народного Духу.

Переяславська земле! Тільки зворушливо і захоплено
я можу вимовляти твоє ім’я. Ти – джерело української
державності і козацтва, один із найсвятіших куточків землі
нашої, сповненої вщерть радістю та смутком, пам’яттю та
пророцтвом. Ти пройшла багатовіковий шлях з минулого в
майбутнє. Твоє життя прогуркотіло крізь долю народу
нашого, крізь пісню і щире слово, як глибинний символ
вселюдського єднання. Ти – етнічний центр, де проходив
процес формування слов’янства, в XII ст. – процес
формування української народності, а пізніше – української
нації. Найвідоміші бої з печенігами, половцями і татарами
проходили на твоїй землі. Твоє місто – Переяслав –
боронилося, як могло, бо ж його жителі захищали не лише
себе, а й Київ, всю землю Руську.

З цим же містом тісно пов’язаний геніальний твір –
«Слово о полку Ігоревім», написаний старою українською
мовою одним із учасників боїв з половцями біля Переяслава
1187 року. Повідомляючи про смерть одного з
найвидатніших переяславських князів Володимира
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Глібовича, літописець зазначав: «й плакашася по немь, вси
Переяславци... О нем же Украйна много постона». То була
перша відома дотепер згадка назви «Україна» в літописах,
що є одним із свідчень початку формування української
народності. Немає жодного літопису, де б не згадувалася
Переяславська земля, а у першому східнослов’янському
географічному описі літописець Нестор, який неодноразово
перебував на її землях, відмітив її значення для наших
далеких предків і для всіх східнослов’янських народностей.
Отож не дивно, що на кінець IX ст. Переяслав уже відомий
як великий економічний центр. Поступово зростає він і як
важливий політичний осередок. Невдовзі місто стає центром
Південного Лівобережжя, надалі набувають назви
Переяславської землі величезні простори, що охоплювали
течію Трубежа, Супою, Сули з долинами, а пізніше й далеко
на північ.

Розташування Переяслава на південному сході країни
визначило його особливу роль у захисті державних кордонів
Русі. Це накладало певний відбиток на всю історію
Переяславського князівства, утвореного як окрема
адміністративна одиниця після смерті Ярослава.

Північний кордон Переяславської землі, що відділяв її
від Чернігівської, проходив по нижній течії Остра і далі на
схід – через верхів’я Удаю і Сули. Прикордонними
переяславськими містами були Остерське містечко в гирлі
Остра і Ромен в гирлі Ромна. На сході Переяславській землі
часом належало Посейм’я з Курськом. На заході і південному
заході князівство межувало з Київською землею по Десні й
Дніпру. У західній частині (від гирла Остра і до Дніпра на
широті Переяслава) ряд поселень на лівому березі Дніпра
належали Києву.

На південному заході сталим кордоном Переяславщини
була Сула з цілою низкою фортець і поселень на ній. Ця річка
відділяла основну територію Переяславського князівства від
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кочівницького степу. На схід від неї, судячи з поширення
давньоруських археологічних пам’яток, територія
Переяславської землі охоплювала середню течію Псла і
Ворскли, а в пониззі Уди доходила до Сіверського Дінця й
Дону, верхньої течії Оки. У таких межах окреслюються
східні рубежі Переяславщини і за писемними джерелами.
Тут, на притоці Сіверського Дінця – Уді – відоме руське місто
Донець, що згадується в «Слові о полку Ігоревім», а на
Ворсклі, можливо, містилась попередниця сучасної
Полтави – літописна Лтава.

Роль Переяславської землі в захисті Києва визначилась
ще за Володимира. Спільна боротьба київських і
переяславських князів проти степових кочівників зумовила
водночас і відносно неповну самостійність Переяславського
князівства, деяку його залежність від Київської землі.

Вирішальну роль у формуванні кордонів
Переяславського князівства відіграло оборонне будівництво
за Володимира наприкінці X ст.: північно-західний кордон
по Остру і південно-західний по Сулі. Отож, центр
Переяславського князівства склався на Лівобережжі Дніпра
в межах території, укріпленої в кінці X ст. великокнязівською
владою. До цієї території не ввійшла південно-східна
частина колишніх сіверських володінь, яка через
неодноразові половецькі вторгнення так і не була повністю
підкорена Переяславом.

Займаючи територію від Дніпра аж до Азовського
моря, Переяславська земля була стратегічним плацдармом
на кордоні зі степовими кочівниками і відігравала протягом
віків важливу історичну роль у житті Київської держави, що
й відбилося на процесі формування української народності
на цих землях.

Правобережна частина Переяславщини, що прилягає
до стрімкого берега Дніпра, порізана глибокими ярами,
долинами невеликих річок і струмків. Отож землі
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Переяславщини в цілому розділяються Дніпром на дві
частини: північно-західну – підвищену і південно-західну –
низинну. Із висоти правого берега Дніпра відкривається
просторий краєвид на Переяславське Лівобережжя з його
полями і луками, подекуди вкритими лісами та перелісками.

Заплавні луки від Дніпра помітно переходять у степ,
що розпростерся на десятки – сотні тисяч гектарів,
починаючи від Переяслава і сягаючи полтавських і
черкаських степів.

Основне багатство Переяславщини – земля і ліс, що
визначали економічний розвиток краю протягом багатьох
століть. Родючі грунти сприяли розвиткові не лише
рільництва, городництва й садівництва. У степах розводили
коней, овець, волів, корів тощо. На озерах і ставках
плодилася водоплавна птиця. Квітуча рослинність
створювала добрі умови для бджільництва, тому
Переяславщина ще за часів Київської Русі славилася
пасіками.

Успішні походи Олега на Візантію у 860 році й
укладені в результаті цього договори мали велике значення
для зміцнення становища Переяславської землі. Основна
мета угод – забезпечити торговельні інтереси Русі на півдні,
адже Візантія була головним економічним контрагентом
Київської держави. За договором 860 року імперія
зобов’язувалася «даяти улады на русским грады: первое на
Киев, та ж на Чернигов, на Переяславь, на Полотск, на
Любачь й на прочая городы, по тем же городам седяху
велиции князи под Олгом суще».

Вигідні угоди з греками свідчили про зростання
могутності Київської держави, а водночас і про значення
Переяслава в житті країни. Він зберігає це значення і
пізніше, в середині X ст. Згідно угоди з греками, укладеною
945 р., переяславські купці (разом із представниками інших
найбільших міст Русі) дістали можливість вільно їздити до
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Царграда й там торгувати безмитно.
Переяславщина була одним з етнічних центрів, де

проходив процес формування української народності, а
пізніше нації, стояла біля джерела виникнення українського
козацтва, була одним із центрів Визвольної війни
українського народу 1648-1654 рр. під керівництвом
Б. Хмельницького.

Історія лише тоді стає історією, коли події минулого
пропущені крізь розум і серце нащадків, коли пам’ять
людська – мов рана... У 1943 р. Переяславщина стала
центром Букринського плацдарму, де велися важкі бої за
визволення столиці України Києва і визволення всієї
Правобережної України. 220 тисяч воїнів полягли на землі
Переяславській.

Без пам’яті – не жити. Тому й палає вічний вогонь над
братськими могилами великої Переяславської землі, як
пам’ять християнської віри. Чи могла ця історія народу не
вплинути на душу народу, не зберегтися в його справах і
творіннях.

Цей велетневий образ історії Переяславської землі має
й свою історію, відтворену в Музеях, які народилися в
глибині повсякденної праці і народного побуту. Вони
непомітно і для самих людей росли і систематично
збагачувалися. Від перших знарядь первісної людини
починається експозиція, що формувалася протягом
десятиліть.

Перлиною художньо-мистецької культури є колекція з
1560 предметів народної кераміки історико-етнографічного
заповідника, яка зберігає нам незліченну кількість
витончених форм, багатство і розмаїття кольорових рішень,
орнаментованих мотивів, що сформувалися і розвивалися на
території Середнього Придніпров’я, починаючи з неолітної
епохи і до сьогодення.
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Ніби одвічний спів теплу й відродженню, сонцю й
весні, є колекції українського скла, українського одягу,
українського рушника, українських вітряків, ансамблі
архітектурних пам’яток ХІ-ХІХ ст. та комплекси руїн
Михайлівської, Володимиро-Мономахівської, Спасівської,
Андріївської, Воскресенської церков ХІ-ХІІ ст. І коли
спілкуєшся з цими експонатами, відчуваєш єдність побуту і
краси природи, які діяли на людину з дня її народження.
Кожний предмет багатовікової історії є творчим, художнім
відбитком душі людини.

На жаль, до наших днів не вціліло багато шедеврів,
головним чином – виробів з дерева, житлового й цивільного
вжитку. Але серед сотень тисяч предметів, що дійшли до
наших днів, є все: найвеличніша мудрість, людяність, любов,
могутній непоборний дух, земна людська краса. Отож
можемо мати певне уявлення про основні етапи розвитку
Музею, до якого входять 25 тематичних музеїв, у фондах
яких зберігається 381 тисяча експонатів та 381 пам’ятка
історії та культури українського народу ХІ-ХІХ ст.
Враховуючи історію нашого краю, першочерговою потребою
всього музейного колективу стало розроблення стратегії
створення музейних колекцій.

Ще 1951 року розроблено план розвитку музейної
справи. В ньому передбачено створення археологічного
музею і музею архітектурних пам’яток Переяслава ХІ-
ХІІ ст., історичного музею, меморіального музею
Г. С. Сковороди, Музею Т. Г. Шевченка, який написав
найвідоміші свої твори на Переяславщині, в тому числі і
«Заповіт», меморіальний Музей академіка В. Г. Заболотного,
Музей класика єврейської літератури Шолома Алейхема, які
народилися в Переяславі, а також комплекс етнографічних
музеїв.

Протягом 1952-1954 рр. обстежено і складено
картотеку на 1200 населених пунктів Київської, Полтавської,
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Черкаської областей, зібрано 25 тисяч експонатів, пов’язаних
з видатними подіями, вписаними в літопис України і
Переяслав-Хмельницького.

І коли дивишся на ці, таким важким шляхом зібрані
експонати, то не можеш збагнути, як могли створити таке
чудо людські руки!

Згадаймо тільки одне унікальне поховання
черняхівської культури II-IV ст. н. е., розкопане в Переяславі-
Хмельницькому влітку 1954 року. Майже три роки
проводили обстеження Переяславського могильника, що є
однією з найцікавіших ранньослов’янських пам’яток
України. На площі понад 1300 кв. м виявлено 42 поховання
чернігівського типу з тілоспаленням і тілопокладенням.
Основну групу речей у похованнях становив гончарний
посуд різних форм (горщики, миски, глечики, чаші).
Траплялися також скляні посудинки, кістяні гребінці,
намисто зі скла та сердоліку, бронзові пряжки тощо. І ось,
коли було прийнято рішення про закінчення робіт на
могильнику, а керівники археологічної експедиції уже
зібралися від’їжджати до Києва, трапилося несподіване!

На глибині 3,5 метра було виявлено унікальне
поховання світового значення. У головах поховання лежав
кістяний гребінець і стояла велика тривуха ваза з лискованою
поверхнею, вкрита сітчасто-ромбовим орнаментом. У ній
знайдено скляну чашу слов’янського походження (поки що
єдину), збоку дві миски. На лобі небіжчика була пов’язка зі
шкіри, на грудях лежали скляні шашки, з них 11 білих і
11 чорних, які мають вигляд опуклих зверху скляних
кружалець діаметром близько 1 см. Шашки були покладені
в дерев’яну скриньку, від якої збереглися лише прослідки
дерева та бронзові окуття й дужки від кришки. Біля колін
виявлено бронзову фібулу, сердолікову намистину, залізні
остроги, наконечник стріли, ніж із прослідками дерев’яного
рукава, на паль цях срібні персні. Біля ніг стояли дві великі
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миски з кістками курки, риби й барана та перевернутий
догори дном кубок. Ці експонати поховання як музика світу
стародавніх і уже зниклих цивілізацій.

Радість численним туристам приносять і археологічні
пам’ятки Михайлівської церкви XI ст., Єпископські ворота з
Федорівською церквою над ними XI ст., Андріївська,
Спаська, Воскресенська, Володимира Мономаха церкви та
єпископський палац XI ст., в яких знайшла втілення
українська тема художності в архітектурному мистецтві.

Організація широкомасштабних етнографічних
експедицій та археологічних досліджень – це не просто дань
чесності, яку з такою легкістю готова заплатити кожна
людина, яка претендує на культурність та інтелігентність, –
це був особистий вибір, який передбачав прийняття
відповідального рішення про створення комплексу музеїв
стародавнього міста. Вагома частка відповідальності такого
вибору пов’язана з тим, що ми дуже добре розуміли, що
музеї повинні викликати трепет, просвітлене почуття
очікування зустрічі з незвичним. І невтомністю відданих
справі музейних працівників було здійснено цю програму.

Музейні експозиції – це радісна можливість
повертатися в минуле, це – частина нашого з вами життя,
повернутий і збережений золотий скарб людства.

Скарбницею історії Переяславщини від XVI століття
до сьогодення є Історичний музей, відкритий у травні
1954 року на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією,
який діє у пам’ятці архітектури початку XIX ст. У
дванадцяти залах представлено майже п’ять тисяч
експонатів, що мають велике значення не тільки для
слов’янського етносу, а й для всього людства.

Значну частину колекції декоративно-прикладного
мистецтва Історичного музею становлять український
народний одяг XVI-XIX ст., дерев’яні різьби, художні вироби
з коштовних металів, виконані переяславськими майстрами
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XVII-XIX ст., колекція зброї XVII-XIX ст., предмети
культового призначення, які належали церквам і
монастирям: дарохранительниці, оклади ікон, хрести, а
також чудові зразки ювелірного мистецтва – кубки, чарки,
табакерки, вази. У залах музею представлені художні вироби
народної кераміки, які можна порівняти хіба що із скарбами
української пісні. Особливо принадні керамічні щити –
круглі розетки, орнаментовані плитки, вкриті кольоровими
емалями. Ними оздоблювали переяславські храми XVII –
початку XVIII ст.

Цікаві також колекції переяславських кахель, гутного
шкла XVII-XVIII ст.

Далеко за межами країни відомі колекції
Переяславського археологічного музею, який репрезентує
часи Київської Русі. Серед 67 тисяч експонатів – комплекс
пізньопалеолітичного житла та господарських ям-комор із
розкопок Добраничівської стоянки на Супої, гончарна піч та
господарський комплекс трипільської культури
III тисячоліття до н. е. із села Жванець Хмельницької обл.,
найдавніша у світі календарна обсерваторія з розкопок
Високої Могили села Старосілля Херсонської обл.,
унікальний бронзовий скіфський лутерій V ст. до н. е.,
житловий комплекс X століття з розкопок на Подолі у Києві,
розкопки Спаської та Михайлівської церков, над якими
споруджені археологічні павільйони.

Матеріали розкопок Михайлівського храму 1089 року,
Андріївської церкви XI ст., єпископського палацу та
єпископських воріт XI ст. з надбрамною церквою св. Федора,
Богородицької церкви, збудованої Володимиром Мономахом
на княжому дворі Переяслава в 1098 році, Спаської церкви-
усипальниці XI ст., Успенської церкви XII ст. лягли в основу
експозиції археологічного музею, де можна побачити
унікальну бронзову хорос-люстру XI ст. та бронзовий
підсвічник західноєвропейської роботи ХІ-ХІІ ст., рідкісний
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водолій XIII ст. у вигляді лева, фрагменти мозаїчної підлоги
з розкопок Михайлівського храму XI ст., частина дзвону
XI ст., бронзові прикраси вівтаря Спаської церкви XI ст.
тощо. В експозиції – багата колекція кераміки, залізних
знарядь, ювелірних прикрас IX-XIII ст., знайдених під час
археологічних розкопок Переяслава.

Найдавніша кераміка музейної колекції – це
гостродонний посуд епохи неоліту, в якому відображена
духовна культура окремих племен, їхні уявлення про світ і
красу. Надзвичайно цікавими експонатами представлена так
звана трипільська, або епохи міді (2500-2000 рр. до н. е.),
культура, якій властивий чіткий художній вигляд у формі
зрізаного ромба чи квадрата, розмальованих білою, рудою,
червоною глиною. Малюнки розміщені на верхній частині
та шийці посудини. У двох посудин розмальовані
орнаментальні фризи, на яких ритмічно чергуються кола,
безкінечності (меандри), дуги, зубці, ялинки.

Найбагатшу найвищого мистецького рівня колекцію
ранньослов’янської кераміки становлять знахідки з
Переяслав-Хмельницького та Соснівського могильників, що
належать до черняхівської культури II-IV ст. н. е.: миски –
великі й малі, інколи тривухі, кубки, опуклобокі горщики з
відігнутими вінцями, зерновики-корчаги. Вишукано
прикрашений столовий посуд: рельєфні валики, часто з
накарбованими масками і мережкою, доповнювали
листковим орнаментом. Унікальними є скляні шахи
II ст. н. е., єдина в Україні скляна чаша слов’янського
походження.

Значним внеском у скарбницю української культури є
будівництво в Україні першого музею народної архітектури
та побуту. Нині тут експонується 239 пам’яток, з них 104 –
народної архітектури ХVІІ-ХІХ століть, зокрема 24 житла,
7 культових споруд ХVІ-ХІХ ст., 25 різних установ та
майстерень, 40 господарських будівель, 16 вітряків, два
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водяні млини ХVІІ-ХІХ ст. Музей має чотири розділи:
українське село Середньої Наддніпрянщини другої половини
XIX ст., ремесла та промисли українського пореформеного
села, колекція вітряків та археологічний відділ.

Хронологічний діапазон музейної експозиції – від
прадавніх часів до початку XX ст. В музеї представлено
розвиток житла від пізнього палеоліту (реконструкція у
відділі археології) до 5-камерного будинку землевласника
кінця XIX ст. Це двір селянина-бідняка, безземельника,
садиба селянина-промисловця другої половини XIX ст.,
землевласника кінця XIX ст., двори сільських ремісників
українського пореформеного села, будинок поміщика,
господарські будівлі, клуні, вітряки, комори, сажі, повітки,
церкви, сільська управа, церковно-парафіяльна школа,
корчма тощо. Частина споруд є дійсно унікальними
пам’ятками народної архітектури. Це церква з с. Андруші
(сер. XVIII ст.), Острійська церква 1606 р., церква з села
Сухий Яр XVIII ст., церква з села В’юнище (перша половина
XIX ст.), комори у дворі гончара (середина XIX ст.), клуня у
дворі бондаря (кінець XIX ст.), вітряки з сіл Недобаївці
Хотинського району Чернівецької обл. та Нопівка
Хорольського р-ну Полтавської обл.

Комплекс інтер’єрів хат і їхнє художнє оформлення –
неоціненне надбання людства, без якого неможливо уявити
собі світову культуру. Важливе місце в цьому належить
дерев’яній народній архітектурі, в якій втілилися
колективний геній народу На території Музею народної
архітектури та побуту, в будинку дрібномаєтного дворянина
XIX ст., перевезеному з села Старовичі Іванківського району
Київської обл., розміщено Музей декоративно-прикладного
мистецтва Київщини. В п’яти залах виставлено майже
тисяча експонатів – від різьби та килимарства до скульптур
народного майстра з с. Сваричівка на Чернігівщині
А. Штепи. Експонуються рушники майстра народної
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творчості Г. Вереса та братів Нечипоренків, вишиті сорочки
майстра народної творчості Л. Цибульової, вироби гончарів,
зокрема роботи народного майстра з с. Дибенці
Богуславського р-ну М. Тарасенка «Маруся Богуславка»,
«Козак» та скульптури до українських народних казок.

Народний розпис представлений роботами майстрів
Київщини. Особливу увагу глядачів привертають роботи
основоположника декоративно-прикладного мистецтва
Г. Собачко-Шостак, заслужених майстрів народної творчості
Марії Приймаченко, Марії Буряк, Катерини Білокур та
роботи самодіяльної художниці В. Вердоні.

У приміщенні колишнього Переяславського колегіуму,
пам’ятки архітектури XVIII ст., де Г. С. Сковорода викладав
і написав свої твори «Рассуждения о поэзии й руководство к
искусству оной» і «Сад божественних песен», створено на
честь 250-річчя з дня народження поета меморіальний музей
його імені. Тут зібрані рідкісні експонати епохи
Г. Сковороди. Серед них портрет Г. Сковороди роботи
невідомого художника XVIII ст., картина «Ярмарок у
Малоросії» (XVII ст.), «Цимбаліст» невідомого художника
XVIII ст., меблі, побутові речі, одяг бурсаків XVIII ст.
Повністю відновлена келія, де жив Г. Сковорода, і клас
поетики, де розміщено народні музичні інструменти
XVIII ст. (ліра, кобза, цимбали, бандури), якими досконало
володів поет. В експозиції і бібліотеці колегіуму зберігається
майже 10 тисяч стародруків XVI-XVIII ст.

Ця проста на перший погляд експозиція була кроком
до розуміння музейного будівництва працівниками
заповідника. За міру поєднання образності та
документальності бралися ідеї Григорія Савовича. Світ
загальний, світ Біблії, світ людини... «Сродна праця» стає й
нашим ідеалом. Сковородинські думки вийшли поза стіни
колегіуму. Що є праця наших працівників, які так щиро
обробляють, прикрашають, стежать за численними
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предметами – символами народного духу? Це є
сковородинська «сродная праця»! І це є найголовніший
елемент Музею Переяславщини.

Одним з найбагатших музеїв України є музей
видатного українського архітектора, першого президента
Академії архітектури України, лауреата Державної премії
України ім. Т. Г. Шевченка академіка В. Г. Заболотного. Тут
представлено унікальну колекцію документів, меморіальних
речей, креслень.

У Переяславі-Хмельницькому відкрито меморіальний
музей класика єврейської літератури Шолома-Алейхема.
Понад 1000 предметів з життя Шолом-Алейхема та
єврейського побуту XIX ст. експонується в музеї: інтер’єр
батьківської хати, де народився письменник, його особисті
речі. Зараз, коли національне питання в культурі
акцентується й підноситься, коли гарячі голови деяких
політиків «перегинають дрючка» в цій делікатній сфері,
тихий мудрий досвід Шолом-Алейхема говорить про
загальнолюдську велич української культури, що стала
колискою не для одної яскравої особистості.

Але як важко було в ті часи зробити цей маленький
тихий куточок – музей єврейського письменника! Як зараз
пам’ятаю, скільки перешкод створювали теперішні діячі
культури, «національні патріоти», що раніше теж були
«лідерами» у сфері культури, тільки з іншою ідеологічною
орієнтацією. Як українську дерев’яну церкву, зберігали ми
хату єврейського письменника. Нам є чим пишатися. Ми не
покривили душею. Бог – суддя всім політично-ідеологічним
лідерам. Бог суддя і робітникам Музею...

Музей українського народного одягу Середнього
Придніпров’я, у комплексі Михайлівської церкви XVII ст.,
налічує у своїх фондах понад 10 тисяч експонатів: святковий
та буденний одяг чоловіків та жінок, одяг селянина та
міщанина другої половини XIX ст. – початку XX ст.
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Виставлено колекцію жіночих прикрас та хусток, килимів,
рушників, зібраних на Київщині та Полтавщині. У трапезній
Михайлівської церкви експонується жіночий та чоловічий
одяг сьогодення, колекція шиття бісером художниці
Е. М. Литвинець.

Центральна експозиція Музею українських народних
обрядів і звичаїв розташована в унікальному приміщенні –
пам’ятці архітектури початку XX ст. Тут у чотирьох залах
представлено 1211 документальних, художніх і предметних
експонатів, що висвітлюють: історичні передумови
календарних свят та обрядів в Україні, аграрно-магічний
характер народних обрядів, весняно-літні й осінньо-зимові,
етнорегіональні особливості українських народних обрядів,
сімейних свят, генетичний зв’язок фольклору і музики
українських пісень, традиційний похоронний ритуал на
Україні, народні обряди – традиція і сучасність.

Справжні шедеври народної творчості – ікони та
народні картини ХІІ-ХІХ ст. – експонуються в Музеї історії
Української православної церкви. Музей історії
бджільництва Середнього Придніпров’я, меморіальний
Музей М. М. Бенардоса та єдиний в Україні Музей
кобзарського мистецтва – теж бережуть унікальні доробки
«сродної праці» наших науковців.

Не можна не сказати гіркого слова про долю шедеврів
культової архітектури. Якщо дерев’яні церкви ми просто
перевозили, рятували від ідеологічного сатанізму, то такі
чудові перлини, як Вознесенський монастир XVIII ст.,
Борисоглібську церкву доводилося рятувати, адаптуючи її
інтер’єр під музей. Дуже прикро іноді вислуховувати, що
саме «музейщики» знищували церкви, перетворювали храми
на музеї. Це тільки частина істини. Я беру на себе
відповідальність сказати, що Храм уцілів в часи
людожерського ідеологічного тиску саме завдяки Музею.
Коли б не Музей, то Храм був би або зруйнований, або
загинув, або перетворився б на руїну...
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Музей і Храм! Храм і Музей! Для мене вони
неподільні. Дуже прикро, що наша, поки що бідна держава
не може сприяти звільненню храмів від музейних
експозицій, які поки що нікуди подіти. Але– низький уклін
цим експонатам, що змогли врятувати нашу духовність і в
прямому, і в переносному сенсі.

Болить душа за дзвіницю Вознесенського монастиря.
Граки ширяють у небі, обсипаються унікальні рельєфи...
Барокове диво, обставлене військовою технікою, гасне у
сутінках нашого буття... Стратегія виживання нашої
культури, нашого Музею, нашого Храму виснажила всі
сили... Сподіваюсь на молодих. Тільки дай їм, Боже,
тактовності, хисту і поваги до такої важливої роботи
попередників...

Якщо хати і вітряки – це сестри і брати в нашій
«сродній праці» будування національного Музею, то
рушник – це душа народу, його пісенна, співуча ритміка
великого життя. Протягом багатьох років було зібрано понад
4000 ритуальних, мистецько-декоративних та вжитково-
побутових рушників, що дало можливість відкрити в
пам’ятці архітектури 1863 року перший в Україні Музей
історії українського рушника. Скільки доріг з усього світу
веде до цих стін... Я бачив закохані очі... І радий їх бачити.

Численні експонати меморіальних кімнат відтворюють
час перебування у Києві С. П. Корольова та одного з авторів
першого супутника землі академіка О. Ю. Іллінського.
Ракети «Янтар», супутник землі, місяцехід, прилади, які були
у космосі, особисті парашути та одяг, обчислювальна техніка
«Мінськ-1» та діюча модель «Байконур» – дають уяву про
дерзновенну мрію людей. Але за цими предметами завжди
стоїть космос української культури, народу, стоїть Храм...

Все, чим жила Переяславщина споконвіку,
відображено в експозиціях музеїв. Але найкраще
представлена тут розповідь про найвидатніший винахід
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людства – хліб. Людство завше прагнуло миру і хліба. Це –
одвічне!

З ним пов’язані найкращі мрії, котрі стали піснями,
приказками, колядками: «їж пироги, хліб бережи». Тож,
плекаючи творення скансену на горі, ми вирішили: музейний
комплекс завершить Музей хліборобства. Кожна робота, яка
пов’язана з вирощенням зерна, починаючи з сівби і
закінчуючи розмелюванням, носила майже ритуальний
характер. Благородство і блюзнірство людське найбільш
проявилося біля хліба.

Серед 25 музеїв заповідника значне місце займає
Музей народного сухопутного транспорту: предмети побуту,
знаряддя праці, починаючи зі скіфського часу до кінця
XIX ст. Музей цей є образом українського шляху, української
долі. Майже всі реалії народної культури пов’язані з образом
шляху. Куди він веде, цей шлях? Людина починає життя,
людина його закінчує, але життя – шлях у вічне, безкінечне.
Ця тема стала провідною в художніх панно в Музеї
кобзарства і в Музеї транспорту. Вони брати – ці музеї, вони
діти українського шляху...

Думаючи про 40-річний шлях будівництва комплексів
музеїв Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав», бачу перед собою наче чисте прозоре плесо.
Воно виблискує, горнеться до берега і враз – стрімко
розливається навкіл. А в глибині – там, де б’ють пружні
джерела, народжується рвійна, поривна, летюча бистрина.
Унікальні пам’ятки, мальовничі краєвиди, створені
музейними працівниками, багатотисячні експонати – вічний
супутник людини, і вони – наче витончена нитка, що зв’язує
безкрайність світу його душею, бо в їхній основі є щось
земне, матеріальне.

По своїй значущості зібрані експонати знаходяться в
ряду таких явлень людей, як смерть, життя, добро, зло, Бог,
совість, Батьківщина, земля, мати, батько. Пам’ятки
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музейних експозицій увійшли в найглибші тайники людської
душі, стали відчуттям своєї землі, свого народу.
Національний історико-етнографічний заповідник – перлина
української культури, багатство, праця сотень людей, їхніх
мозолястих рук, досвід душі й серця.

Музей – геніальне винайдення і неоціненне надбання
людства, без якого неможливо уявити собі світову культуру.
Важливе місце в цьому надбанні займають речові,
документальні першоджерела про тисячі й тисячі подій,
історій, людей, в яких втілилися провідні ідеї минулого і
сучасності, колективний геній народів, їхня слава і гордість.

Кожний народ пишається культурними здобутками
своїх предків, бо в них він бачить не тільки своє минуле, а й
сучасне і майбутнє.

Музеї будь-якого рівня належать усьому людству, бо в
них великою мірою відображаються провідні ідеї свого часу,
і чим прогресивніші вони, тим вища їхня цінність для
людства. Національний історико-етнографічний заповідник
«Переяслав» – це перлина серед заповідників України,
частина велетенської історичної епохи Переяславської землі.

Якщо людина все життя присвятила музейній праці,
вона час від часу переймалася запитанням: «Що таке
музей?» Відповідь дає саме життя. Життя людини, що будує
Музей, будує Храм. Для мене музей завжди є тайна. «Тайна
людського духу, тайна любові однієї людини до іншої».

Хочу розповісти про кілька музеїв, які несуть пам’ять
і візію про час і славетну Переяславську землю.

ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
Переяслав-Хмельницький в українську історію

ввійшов як один із потужних центрів національно-
визвольної революції проти шляхти в середині XVII століття.

Ще на початку XIV століття в українську землю
прийшли литовські феодали. Однак Київське удільне
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князівство, українські землі, що входили до складу Литви,
користувалися повними автономними правами, залишалася
православна віра, шанувалися місцеві звичаї та культура.

Становище на Україні погіршилось з 1385 року, коли
Литва вступає в союз з Польщею, а литовський князь Ягайло
стає королем польським і великим князем литовським.
Поступово під тиском польсько-литовського правління
наприкінці XV століття Київське князівство ліквідується, а
після 1569 року українські землі переходять під владу
польської шляхти.

Жорстока експлуатація, національне і релігійне
гноблення викликало опір народних мас. Вибухали
повстання, чоловіки масово втікали на вільні землі України,
за дніпровські пороги. Зароджувалося козацтво.

Українське козацтво не має аналогів в Європі. Це була
група волелюбних людей («козак» із тюркського – «вільна
людина»), які не хотіли миритися з тяжким гнобленням,
оселялися в «слободах», де займалися спочатку мисливством
і рибальством, а пізніше землеробством і скотарством. Але
постійна загроза з боку кримських татар змушувала козаків
організовувати військові формування. Виникає козацьке
військо. Головною оборонною базою з 40-х років XVII ст.
стає своєрідна фортеця – Запорозька Січ. Соціальний,
політичний і національно-релігійний гніт польської шляхти
на Україні дійшов до крайньої межі. Стало неминучим
виникнення широкого всенародного повстання. Воно
розпочалося в січні 1648 року на Запорозькій Січі і
переросло у Визвольну війну українського народу проти
польсько-шляхетського правління 1648-1654 рр., яку очолив
великий гетьман Богдан Хмельницький.

Ставши гетьманом, Б. Хмельницький почав енергійно
готуватись до виходу запорозького війська в райони
селянських повстань, які почали буквально вибухати по всій
Україні. Необхідно було їх очолити і забезпечити військове
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керівництво. Гетьман розумів, що перший бій повинен мати
перемогу, але для цього потрібні коні – тільки сильна кіннота
здатна втримати головну частину збройних сил панської
Польщі – її кавалерію – на той час найсильнішу в світі. І він
проводить переговори з кримським ханом Іслам-Гіреєм, щоб
дістати на поміч татарську кінноту.

Поляки розуміли, яку небезпеку становить об’єднання
козаків з повсталим селянством, – проти Хмельницького
послані велике польсько-шляхетське військо на чолі з
коронним гетьманом М. Потоцьким і великий загін шляхти
під керівництвом Є. Вишневецького.

Не давши змоги об’єднатися польським військам,
19 квітня 1648 року почався бій під Жовтими Водами. Цей
бій закінчився 6 травня повним розгромом польсько-
шляхетського війська. Це була серйозна поразка коронних
військ.

Скориставшись розпачем і розгубленістю польської
шляхти, Хмельницький повів свої війська до Корсуня.
16 травня 1648 року вороже військо було повністю
розгромлене.

Ці перші блискучі перемоги Б. Хмельницького мали
дуже велике значення для успішного розгортання Визвольної
війни українського народу. Піднявся моральний дух
запорозького війська і всього народу, з’явилася віра в
можливість розгрому польсько-шляхетської армії, а в
майбутньому – визволення України від шляхти. Богдан
Хмельницький прославився як видатний полководець.

Позолочене сідло, срібні пояси ручної чеканки,
порохівниці, пістолі, козацькі жупани, велика колекція
татарських, українських, польських, російських шабель,
козацькі люльки – всі ці речі представлені в музеї, як і макет
славнозвісної козацької чайки – найпрудкішого човна того
часу.

Після блискучих перемог над військами Речі
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Посполитої Богдан Хмельницький у грудні 1648 року прибув
із козацьким військом до Києва. Тут його зустрічали, як
«другого Мойсея». Однак Богдан Хмельницький надавав
перевагу Переяславу як одному із найбільших міст на
Лівобережній Україні із 30-тисячним населенням. В Києві
на той час проживало 15-20 тис. чоловік. Гетьман вирішив
проводити дипломатичні переговори саме у Переяславі.

Дипломатичні переговори з польсько-шляхетським
урядом закінчились для останніх цілковитим провалом.
Обидві сторони готувалися до військових дій.

В 1651 році польська шляхта почала робити перші
напади на прикордонні козацькі частини. Україна втягується
в шестирічну виснажливу національно-визвольну війну. В
1653 році на півдні виникла загроза від кримських татар.
Богдан Хмельницький звертається за підтримкою до
найближчого сусіда – Росії і розпочинає переговори про
військовий союз України з Росією й надання українському
народові військової допомоги.

1 жовтня 1653 року в Москві, на Земському соборі,
було прийнято рішення: «Гетьмана Б. Хмельницького і все
військо Запорожскоє з городами і землями принять».
1 грудня 1653 р. до Переяслава прибуває російське
посольство. Ще наприкінці грудня Б. Хмельницький розіслав
гінців, щоб скликати людей на велику раду. На початку січня
до Переяслава почали прибувати перші народні посланці.

7 січня 1654 року відбулася зустріч Б. Хмельницького
з царськими послами. Під час переговорів виявилися
серйозні розходження щодо умов союзу двох держав. Для
України це був тільки військовий союз, для Росії –
адміністративний контроль над землями України. Лише
після тривалої дискусії і взаємних поступок дійшли згоди –
написати умови угоди у вигляді чолобітної на ім’я царя про
те, що «Україна (в межах території, визволеної з-під
польсько-шляхетського гніту, тобто до річки Случ на заході)
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входить до складу Російської держави і визнає зверхність
московського царя. Разом з тим, вона зберігає повну
автономію як у внутрішніх, так і в зовнішніх справах, в тому
числі право підтримувати дипломатичні стосунки з іншими
державами, за винятком Польщі та Туреччини.

За Україною також зберігався і надалі
республіканський устрій, що постав у ході визвольної війни,
з обранням усіх урядових посад. Лишався і становий поділ,
причому права козацтва забезпечувалися як права
особливого стану. Селяни, що не потрапили до реєстру
(кількість якого визначено в 60000 чоловік) мали
повернутися у посполитий стан і виконувати феодальні
повинності».

8 січня народ вітав рішення Переяславської Ради «чтоб
во веки все єдино было».

Остаточний договір був укладений в Москві в березні
1654 р. За цим договором російський уряд забезпечив
Україні її права:

– гетьмана й старшину обирає рада;
– українська адміністрація і судівництво не підлягає

Москві;
– податки збирає український скарб;
– козацьке військо має бути 60000 чоловік;
– залишається давній поділ на стани: козацькі,

шляхетські, міщанські, духовні;
– кожен стан зберігає свої права;
– Україна має право вести переговори з іншими

державами.
Україна визнає за Росією такі права Москви:
– держати в Києві воєводу із залогою;
– про закордонні посольства гетьман повідомляє царя;
– про вибір нового гетьмана цар має бути

повідомлений;
– права всіх станів цар затверджує своїми грамотами.
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В політичному плані після Переяславської Ради
російський царизм повів політику так, що Україна палала в
пожежах, лилися ріки козацької крові, почалася так звана
Руїна – це фактично період громадянської війни. Після
скорої смерті Богдана Хмельницького на Україні не
виявилось національних лідерів, і царський уряд нав’язав
Україні «Переяславські статті», які були підписані 27 жовтня
1659 р. і обмежували автономні права України,
підвищувалися статус і значення московських воєвод,
заборонялося вільно підтримувати дипломатичні зв’язки,
посилилась підпорядкованість гетьмана Москві. А в
1667 році Росія та Польща без українського представництва
поділили Україну на московську Лівобережну та польську
Правобережну.

Експозиція історичного музею відтворює цю сторінку
української історії.

АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
Археологічний музей Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» міститься в
павільйоні, спорудженому над залишками церкви XI ст. У
вітчизняній музейній практиці це перший досвід збереження
на місці розкопок та експонування архітектурно-
археологічної пам’ятки. Павільйон споруджений у 1957 р.,
трохи пізніше в ньому була розгорнута експозиція
Археологічного музею.

Рештки церкви були розкопані у 1953 р. експедицією
під керівництвом М. К. Каргера з участю працівників музею.
Це був невеликий (15,3 х 8,1 м) одноапсидний двухстовпний
храм XI ст. Від церкви залишилися фундаменти та нижні
частини стін заввишки до 1 м, стовпи, що підтримували
склепіння, збереглися до висоти 1,5 м. Окремими ділянками
збереглася підлога, що складалася з полив’яних керамічних
плиток жовтого та зеленого кольорів. На деяких ділянках
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внутрішньої поверхні стін помітний настінний фресковий
розпис. В алтарній частині розкритий невеликий престол,
складений з плінфи.

Храм знаходився на території посаду («окольного
граду») Переяславля Руського. Можливо, стояв на подвір’ї
одного з двох відомих з літописів монастирів і служив
усипальнею для представників переяславської знаті. Під
стінами, всередині церкви, досліджено 10 поховань, що
знаходились в цегляних саркофагах під шиферними
плитами.

Церква-усипальня була зруйнована в 1239 році під час
монголо-татарської навали.

З 1967 року в павільйоні розміщений Археологічний
музей, що висвітлює минуле Переяславщини в
археологічних матеріалах з найдавніших часів до половини
XIII ст., (татаро-монгольської навали). Вікна павільйону
прикрашені кольоровими вітражами, створеними за
літописними сюжетами.

Експозиція розпочинається матеріалами про
найдавніші пам’ятки, відомі на нашій території. Вперше
люди з’являються тут близько 15 тисяч років тому, за
археологічною періодизацією у пізньому палеоліті. Середнє
Подніпров’я заселяли нечисленні родові колективи
мисливців на мамонтів. З кісток мамонта зводились
чумоподібні житла на дерев’яному каркасі. Рештки таких
жител вперше були відкриті на пізньопалеолітичній стоянці
в с. Добраничівка на р. Супій (за 30 км від Переяслава). В
експозиції представлені знаряддя праці, знайдені під час
розкопок, а також великі заготовки кременю, з яких давні
мисливці виготовляли ці знаряддя: наконечники списів,
скребачки, ножі, різці, проколки.

В наступну епоху, яка в археології отримала назву
мезоліту (IX-VII тис. до н. е.), разом з потеплінням клімату
змінюється і спосіб життя первісних людей. Клімат,
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ландшафти, флора та фауна стали близькими до сучасних.
Зникли численні стада мамонтів, зубрів, і об’єктами
полювання стала рухлива лісова дичина, що вимагало нових
мисливських знарядь. Мезолітичні мисливці винайшли лук
та стріли. Почали використовувати нові знаряддя з кременю,
так звані мікроліти – дрібні знаряддя геометричних форм,
що служили вкладнями в дерев’яні чи кістяні основи
гарпунів, списів, скребків, які представлені в експозиції.

Завершальна епоха кам’яного віку – неоліт – тривала з
VI по IV тис. до н. е., протягом якої відбувся поступовий
перехід первісного населення від привласнюючих до
відтворюючих форм господарства – скотарства та
землеробства.

З’являються нові види знарядь з кременю: сокири з
зашліфованим лезом, тесла, свердла, мотики, серпи. Для
виготовлення цих знарядь застосовуються невідомі раніше
прийоми обробки каменю – шліфування та свердління. У
вітрині представлені зразки знарядь, знайдених на
неолітичних поселеннях, розміщених на берегах рік та озер,
що були зручними шляхами сполучень: саме в цю епоху
з’являються човни та плоти, розквітає риболовля як окрема
галузь господарства. Серед найважливіших досягнень
неолітичної епохи є винайдення кераміки та примітивного
ткацтва. Кераміка була першим штучним матеріалом,
винайденим людиною. Експонується одна з перших на нашій
території керамічна посудина V-ІV тис. до н. е. (Дніпро-
Донецька культура).

В кінці IV – на початку III тис. до н. е. Лівобережжя
Середнього Подніпров’я, зокрема, Переяславщину, заселяли
давньоземлеробські племена трипільської культури, назва
якої походить від перших пам’яток, досліджених археологом
В. Хвойкою в кінці XIX ст. біля містечка Трипілля на
Київщині. Трипільська культура репрезентує на нашій
території нову епоху – енеоліт (мідно-кам’яний вік). В цю
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епоху перших металів з’являються і поширюються знаряддя
з міді, які, проте, не змогли витіснити з ужитку камінь, який
залишився найпоширенішим матеріалом для виготовлення
знарядь. Колективи перших землеробів жили великими
поселеннями площею в кілька гектарів на чорноземному
плато або в заплаві Дніпра. Вони заснували кілька поселень
поблизу Переяслава в нижній течії Трубежа. У музеї
експонуються наконечники стріл, кістяні лощила, мотика,
глиняні грузила від рибальських сітей та від примітивного
ткацького верстата, керамічний посуд різноманітних форм
та орнаментацій.

Епоха бронзи (сер. III – поч. І тис. до н. е.), що на нашій
території тривала більш ніж півтори тисячі років,
відзначається винаходом штучних сплавів міді з іншими
кольоровими металами – бронзи.

Високий рівень розвитку металургійних ремесел
демонструють знахідки на Потрубіжжі предметів, вилитих з
міді та її сплавів. У вітрині експонуються: провушна мідна
сокира, що датується першою половиною – серединою
II тис. до н. е., бронзові кинджали, одновушковий кельт,
вістря спису листовидної форми з довгим пером і
пластинчатий браслет з карбованим орнаментом. Вони
датуються XIV-XII ст. до н. е. і пов’язані з сосницькою
культурою. Безвушковий шестигранний кельт, бронзовий
однолезовий ніж, шпильки з петельчастими голівками та
вістря спису з прорізами датуються ХІ-ІХ ст. до н. е. і
пов’язані з пам’ятками лебедівської культури.

В той самий час досягає завершення техніка обробки
каменю. Поряд експонуються досконалі за формою та
обробкою поверхні вироби з каменю, що побутували в
археологічних культурах доби бронзи – крем’яні ножі та
серпи, наконечники стріл, шліфовані провушні сокири, так
званий п’яст чи жезл. Деякі шліфовані сокири та жезли
відзначаються особливо ретельною обробкою та
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досконалістю форм. Вони виконували функцію символів
влади племінних вождів.

Лівобережжя Середнього Дніпра і Потрубіжжя,
зокрема протягом доби бронзи, неодноразово опинялися на
шляху міграційних хвиль, що прокочувалися Євразійською
рівниною зі сходу на захід чи навпаки. Свідками зв’язків
географічно віддалених регіонів є окремі знахідки, що
експонуються у вітринах.

На Потрубіжжі впродовж доби бронзи змінюється
щонайменше шість археологічних культур. Кожна з культур
характеризується притаманними їй кам’яними та
бронзовими знаряддями, зброєю, прикрасами, поховальним
обрядом, які знаходять відображення в Археологічному
музеї заповідника.

Поява заліза й поширення виробів з нього знаменували
початок нової історичної епохи – раннього залізного віку,
який включає майже все І тис. до н. е. та перші століття н. е.
і змінюється ранньосередньовічною епохою. Залізні
знаряддя швидко витіснили з ужитку не тільки кам’яні, а й
бронзові, що призвело до різкого підвищення
продуктивності праці, швидкого майнового розшарування,
пришвидшило процес розкладу первіснообщинних відносин
і зумовило появу державної організації суспільства.

З VIII по III ст. до н. е. лісостеп України займали осілі
землеробсько-скотарські племена, що були безпосередніми
нащадками місцевих культур епохи бронзи та пращурами
слов’ян. Давньогрецький історик Геродот V ст. до н. е.
називав їх скіфами-орачами. В степовій зоні мешкали кочові
скотарі – власне скіфи, які й дали назву першому
ранньодержавному утворенню на території України – Скіфії.
Експонуються амфори з Трахтемирівського городища,
муляжі золотих прикрас із скіфських курганів.

Переважно з грецьких майстерень походила значна
частина озброєння скіфів. В експозиції демонструються два
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унікальні шоломи. Залізний шолом, складений з окремих
пластинок – «лусочок», походить з поховання воїна-
кочівника з кургану степового Лівобережжя VІ-V ст. до н. е.
Звідти походить також типовий скіфський бронзовий казан
та частинки залізного складеного панцира. Суцільнолитий
шолом з золотистої бронзи, знайдений в торф’яних
відкладах, виготовлений у V ст. до н. е. майстрами Греції або
міст-держав Північного Причорномор’я. З Греції походить
представлений в експозиції таз-лутерій V ст. до н. е.,
знайдений в торф’яних відкладах. Лутерій має свою історію.
Він був виявлений випадково під час добування торфу,
якийсь час використовувався в господарстві місцевої
жительки і був виміняний на сучасний тазик співробітником
музею.

У III ст. до н. е. на основі місцевої культури скіфського
часу, в Середньому Подніпров’ї виникає нова своєрідна
культура, яка зазнала значного впливу латинізованих культур
Центральної та Північної Європи. Культура дістала назву
зарубинецької. Для зарубинецьких поселень характерне
розміщення компактними групами, так званими гніздами.
Населення займалося землеробством, скотарством,
рибальством, бортництвом, виплавкою заліза з болотних руд.
Експонуються фрагменти глиняного ліпного посуду двох
типів – грубого, кухонного, та столового, з лискованою
поверхнею, прясла, залізні знаряддя. Значну частину
матеріалів складають уламки амфор з-під вина та оливи, що
вказує на тривалі зв’язки поселень Подніпров’я з грецькими
містами Причорномор’я. Амфори датуються кінцем III ст. до
н. е. – поч. І ст. н. е. Цей період і визначає час існування
пам’яток зарубинецької культури класичного типу. В
етнічному відношенні носіїв зарубинецької культури
вважають давніми слов’янами, попередниками історичних
слов’ян І тис. н. е. Цей етап розвитку давньослов’янських
племен дістав назву пізньозарубинецького. Фрагменти

120



посуду, прясла, скляні та бронзові прикраси з цих часів
демонструються в експозиції.

В кінці III ст. н. е. на території Правобережжя та
Лівобережжя Середнього Подніпров’я поширюється
черняхівська археологічна культура, назва якої походить від
могильника в с. Черняхів Кагарлицького району на
Київщині, вперше дослідженого В. Хвойкою. Носіями
черняхівської культури були численні різноетнічні племена,
що заселяли величезні простори України від Карпат до
Лівобережжя Дніпра і від Полісся до Причорноморських
степів.

Характерною прикметою культури є посуд,
виготовлений на гончарному крузі, та поширення речей
римського імпорту: виробів зі скла, амфор, металевих
прикрас та інших побутових речей, що потрапили з
римських провінцій на Дунаї та пізньоантичних міст
Північного Причорномор’я. Черняхівську культуру нерідко
називають культурою римського впливу, якій притаманний
досконалий, різноманітний за формами та орнаментацією
кружальний посуд. Пануючим поховальним обрядом у
черняхівських племен було спалення покійника на вогнищі.
Вітраж та уривок з літопису змальовують цей типовий для
слов’ян обряд, що супроводжувався ритуальними дійствами
під назвою «тризна». У черняхівців певна частина поховань
здійснювалася за обрядом тілопокладення. На
Переяславському могильнику з 42 досліджених поховань
половина були тілопокладення. Поховання різняться
багатством супроводжувального інвентарю, який
експонується у вітринах. Найбільш багатим виявилось
тілопокладення, яке відрізняється також незвично глибокою
(більше 3 м) могильною ямою.

У V-VІ ст. слов’яни виступають на історичній арені під
власними іменами. З візантійських письмових джерел відомі
два великі племінні об’єднання – анти і склавіни, які вели
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війни на кордонах східно-римської імперії та розселилися по
Дунаю та на Балканах, давши початок південній гілці
слов’ян. Середнє Подніпров’я, зокрема Переяславщину,
займали племена антів, яким належали пам’ятки
пеньківської культури, що склалася на основі
старожитностей київської та черняхівської культур
пізньоримського часу. В V ст. зникає з ужитку кружальний
посуд провінційно-римського типу. Кераміка пеньківської
культури представлена виключно ліпними посудинами,
досить грубо сформованими, з шерехатою поверхнею. У
вітрині експонуються зразки пеньківської кераміки з
поселень V-VІ ст.

На початку VII ст. анти зникають зі сторінок
історичних хронік. Антський племінний союз розпадається
під натиском кочівників-аварів. Значна частина антів
переселяється у Верхнє Подніпров’я та на Балкани.
Водночас склавіни з Волині та Подністров’я, носії празької
археологічної культури, просуваються в Середнє
Подніпров’я та на Лівобережжя, змішуючись з місцевим
антським населенням. Внаслідок розселення слов’ян у VII-
VIII ст. складаються нові племінні об’єднання – волиняни,
древляни, поляни, сіверяни, уличі, так звані літописні
племена, відомі з «Повісті врем’яних літ». Середнє
Подніпров’я, включаючи Переяславське Лівобережжя,
займали поляни, яким належали такі пам’ятки, як канівське
поселення на Княжій горі, Бучак, Григорівка, городище
Монастирьок, поселення в урочищі Горіле поблизу
Переяслава. Зразки ліпного посуду з поселення Горіле є в
експозиції Археологічного музею.

Ранньофеодальна Руська держава, яка сформувалася на
основі трьох економічних та етнічних слов’янських
центрів – Києва, Чернігова та Переяслава, об’єднала всі
східнослов’янські племена. Разом з формуванням держави
виникають слов’янські міста як центри ремесла і торгівлі і
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як військово-стратегічні та адміністративні осередки.
Переяслав формується як центр землеробської округи,
надзвичайно сприятливої для життя та ведення господарства.
В стратегічному відношенні він займав вигідну позицію
поблизу зарубських бродів через Дніпро, прикриваючи
таким чином важливі торговельні шляхи – грецький,
хозарський, залозний.

Вперше Переяславль Руський згадується 907 року в
договорі князя Олега з Візантією, де він виступає як третє за
значенням (після Києва та Чернігова) давньоруське місто,
купці якого отримували право безмитної торгівлі та пільги в
торгівлі з Константинополем.

Перша згадка про Переяслав, за іншою версією,
переноситься на півстоліття раніше.

Переяслав в кінці IX ст. був резиденцією першого
митрополита Русі і, як церковна столиця, отримав назву за
аналогією церковної столиці Болгарії – Преслава на Дунаї.

Археологічні матеріали підтверджують існування міста
в X ст.

В середині XI ст. Переяслав остаточно утверджується
як адміністративний центр Переяславського князівства. В
1054 році великий князь київський Ярослав Мудрий передав
Переяслав своєму третьому сину Всеволоду (старші сини
Ізяслав та Святослав отримали Київ та Чернігів). В
подальшому Переяславщина стала вотчиною молодої гілки
Ярославичів-Мономаховичів, за ім’ям найвидатнішого її
представника Володимира Всеволодовича Мономаха.

Переяславське князівство включало величезні
території Лівобережжя в межах нинішньої Київщини,
Полтавщини, Черкащини, Харківської, Сумської,
Білгородської областей, а також землі північно-східної Русі –
Рязані, Суздаля, Володимира, Ростова.

Як центр одного з найбільших та найбагатших
князівств Русі, Переяслав зусиллями його перших князів

123



перетворився у визначний культурний центр Лівобережжя,
центр величезної церковної єпархії, з багатою архітектурою,
власним літописанням, школами, лікарнями, резиденціями
князя та єпископа. Ще на початку XI ст. митрополитом
Іоаном в місті був збудований кам’яний собор Воздвиження
чесного хреста, що згадується під 1008 р. А в останній чверті
IX ст., всього за 2-3 десятиліття, місто було забудовано
численними кам’яними будівлями. Археологічними
розкопками знайдено 10 таких споруд.

Найвизначнішою архітектурною спорудою Переяслава
був Михайлівський собор, кілька разів згадуваний в
літописах. Це був великий (33 х 27 м, без прибудов) храм з
трьома апсидами, хрещатим центральним ростром. За
конструктивними особливостями та архітектурним стилем
Михайлівський собор Переяслава близький до Київської
Софії. Собор був прикрашений фресковим розписом,
мозаїкою, фрагменти якої експонуються у вітрині. Мозаїчні
картини на стінах звичайно виготовляли з дрібної кольорової
смальти, для тла використовували «золоту» смальту, яка
вкривалася найтоншим шаром золота. Смальта більшого
розміру йшла на виготовлення мозаїчних узорів на підлозі.
Така смальта викладалася в пазах, вибитих на великих
шиферних плитах. Одну таку плиту можна побачити в
експозиції. Смальта Михайлівського собору виготовлялася в
Переяславі в склоробній майстерні, яку розкопали у 1958 р.
на дитинці. У вітрині експонуються матеріали цієї пам’ятки:
цегла з печі, де плавилась скляна маса, заготовки смальти,
віконне скло, скляні браслети, які виготовлялися тут.
Поблизу собору були виявлені уламки унікального дзвону
ХІ-ХІІ ст.

Куполи кам’яних давньоруських храмів вкривали
свинцевими листами. Один з таких, майже повністю
збережених листів, виявлених під час розкопок палацу
єпископа, представлений у вітрині.
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Барвистий вітраж розповідає цікавий епізод з історії
Переяславщини, пов’язаний з убивством на р. Альті синів
Володимира Святославовича Бориса та Гліба, що трапилося
15 липня 1015 року. Джерела XVII ст. пов’язують цю
трагічну подію з місцем неподалік Переяслава, де зараз
с. Борисівка. В сучасній Борисоглібській церкві зберігається
кам’яний хрест з написом, встановлений в XVII ст. на місці
вбивства князів.

В експозиції знаходяться унікальні речі, виявлені під
час розкопок церкви-усипальниці XI ст.: великий бронзовий
свічник, хорос-люстра, прикраси вівтаря.

Крім величного кафедрального Михайлівського собору,
який вирізнявся великими розмірами, решта переяславських
храмів невеликі, мініатюрних розмірів – це були церкви
князівської резиденції, феодального двору чи монастиря. В
літописах згадуються два монастирі в місті. Ці згадки
підтверджують матеріали розкопок Андріївської церкви
XI ст., що згадується в 1089 р., збудованої Володимиром
Мономахом у 1098 р., та церкви XII ст. (Воскресіння) на
переяславському посаді, яка, напевно, стояла на території
одного з монастирів. Поблизу знайдений унікальний
бронзовий водолій у вигляді фігури лева, виготовлений
саксонськими майстрами в ХІІІ ст.

Переяслав славився своїм ковальським ремеслом.
Представлений широкий асортимент ковальських виробів,
що виготовлялися в місті: від голки, пінцета, рибальських
гачків, ножиць, ножів – до складних за конструкцією
циліндричних замків з ключами, які експортувалися в сусідні
країни і відомі як «руські замки». Високо цінувалися за
кордоном бойові сокири, «руські» мечі та кольчуги.

У Переяславі процвітало ювелірне та художнє ремесла.
У вітрині експонуються зразки виробів художніх ремесел
різноманітного призначення: гудзики, гральні кості,
приколки, писала, ручки від ножів, бронзові підвіски, персні,
обручки, пряжки, хрестики, браслети.
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Ще до революції в Переяславі були знайдені скарби
золотих та срібних речей, монет. Ці скарби або зникли, або
ж зберігаються в інших музеях (Ермітаж, Національний
музей історії України). Експонуємо лише фото одного із
скарбів XI ст.

В XIII ст. Русь вступила в новий етап історії,
характерний для всієї середньовічної Європи – період
феодальної роздробленості. Особливо посилився цей процес
після смерті Володимира Мономаха та його старшого сина
Мстислава. Протистояння між удільними князями часто
переростало у військові сутички, які ослаблювали
князівства. Переяславська земля стала предметом
міжусобиць між Мономаховичами: в сер. XII ст. Юрій
Долгорукий, молодший син Мономаха, якому дістався в уділ
Ростов і Суздаль, вів виснажливу війну зі своїми родичами
за Київський великокняжий стіл, але, щоб утвердитися у
Києві, потрібно було попередньо утвердитися в Переяславі,
бо це місто тоді називали «ключем до Києва».

Вітраж змальовує один з найяскравіших епізодів з
історії Переяслава XII ст. – смерть переяславського князя
Володимира Глібовича, з яким пов’язана перша згадка назви
«Україна». Володимир Глібович, правнук Володимира
Мономаха, княжив у Переяславі з 1169 по 1187 рр. і, як його
прадід, вів активну боротьбу з половцями, напади яких на
Русь і на Переяславщину посилилися в другій половині
XII ст. Після невдалого походу новгород-сіверського князя
Ігоря Святославовича, половецький хан Кончак напав на
Переяслав великими силами степовиків. Кілька днів тривала
облога міста, але місто вистояло. Під час однієї із сутичок
князь був поранений. Спільними силами князів Кончак був
розгромлений. Володимир Глібович брав участь в успішному
поході русичів у Степ, але, повертаючись з походу, захворів,
смертельно хворого молодого князя (йому було 29 років)
доправили на ношах у місто, де він помер 18 березня 1187 р.
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і був похований у Михайлівському соборі. «І плакашася по
нім всі переяславці.., о нім же Україна много постона» –
пише літописець. Це була перша згадка «України» в
літописах.

У вітрині експонується стальна кольчуга XIII ст.,
справжній шедевр ковальської роботи, бойові сокири та
наконечники до стріл. Майстри, які виготовляли кольчуги,
відділилися від ковальського цеху і носили окрему назву –
«кольчужні». Таку кольчугу пробивали лише особливі стріли
з вузьким, як шило, лезом, яке проходило крізь кільця. Щоб
не отримати травму від удару булави, списа або сокири,
воїни одягали під кольчугу товсті хутряні кожухи.

Карта-схема «Боротьба з половцями» показує важливе
положення Переяславської землі як південно-східного
форпосту Русі. Переяславська лінія оборони стримувала
половецькі напади і не допускала їх до Києва і на
Правобережжя. Але ослаблена князівськими чварами Русь
стала здобиччю для нових ворогів – монгольських орд.

Монголи підійшли до Переяслава навесні 1239 р.
Очолив оборону переяславський єпископ Симеон, оскільки
в той час у місті не було князя з професійним військом. Місто
було захоплено ворогом після багатоденного штурму,
єпископ Симеон загинув, захисники міста перебиті, а жителі
забрані в полон. Шлях на Київ був відкритий. В грудні
1241 р. був взятий і Київ.

МУЗЕЙ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Трипільська археологічна культура є однією з

найяскравіших культур первісної доби Східної Європи. Вона
охоплює територію майже всієї Правобережної та частково
Лівобережної України. Її розвиток тривав близько 2,5 тисяч
років, за найсучаснішими даними, від кінця VI до початку
III тисячоліття до н. е. Саме завдяки розселенню племен
трипільської культури в лісостеповій зоні України
утвердилося землеробство та тваринництво.
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Трипільські общини вирощували пшеницю, ячмінь,
просо, боби, горох, віку, займалися городництвом,
садівництвом, виноградарством. В домашньому стаді
переважала велика рогата худоба. Певне значення
відігравало мисливство, рибальство, збиральництво.
Існували різноманітні домашні ремесла, деякі з яких вийшли
на стадію общинних (обробка кременю, виготовлення
мідних знарядь, гончарство). Той чи інший господарський
варіант залежав від природних умов, в яких жили окремі
групи трипільських племен. 

Трипільська культура склалася на Пруті і Дністрі.
Звідси ще на ранньому етапі почався рух давніх
землеробських общин на схід – Побужжя та Подніпров’я.
Поблизу виходів дністровського кременю відкриті численні
майстерні для добування та виготовлення крем’яних знарядь
праці. У IV тис. до н. е. тут з’явилися перші городища –
укріплені поселення. На поселенні Жванець виявлено вал та
рів трипільського часу та комплекс випалювальних горнів,
що складали значний ремісничий гончарний центр.

Трипільській кераміці притаманна оригінальність та
високохудожнє виконання. В орнаментації посуду
відображено духовний світ ранніх землеробів, їх міфологія
та обрядовість, знання про навколишній світ. Елементи
орнаментів трактуються як знакові системи.

Численне трипільське населення, що заселяло
Побужжя, будувало величезні поселення-гіганти площею від
100 до 400 га, де нараховуються тисячі будівель. Це
унікальне явище в археології первісності. Частина
дослідників вважає їх протомістами, у яких могло проживати
до 10-14 тисяч людей. Будинки мали великі розміри, значна
частина, за реконструкціями дослідників, була
двоповерховою. Конструкцію та інтер’єри трипільських
будівель засвідчують культові керамічні моделі жител. У
Середньому Подніпров’ї зосереджені пам’ятки, які
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досліджувалися ще у XIX ст. Тут уперше повністю
розкопано поселення Коломийщина, на якому проживав
окремий родовий колектив, що дозволило зробити його
реконструкцію. Общини коломийщинської групи племен
правого берега Дніпра заселили Переяславське
Лівобережжя, де відкрито низку поселень. Рідкісна
реалістична скульптура з поселення Крутуха-Жолоб поблизу
Переяслава донесла до нас виразний чоловічий образ
ранньоземлеробської доби кінця IV тис. до н. е. Глиняна
скульптура трипільців носила культовий характер і
використовувалась в магічних обрядах – переважали жіночі
образи, що символізували ідею родючості природи та
людського роду.

За рівнем соціально-економічного розвитку давні
трипільці впритул підійшли до рубежу цивілізації Давнього
Сходу та Єгипту. Піднялись до переддня державності,
виникнення міста, появи писемності.

На сьогодні відомо близько 3000 поселень культури
трипілля-кукутень та до 200 поховальних пам’яток, що
відносяться до пізнього періоду. Залишаються невідомими
поховальні пам’ятки раннього та середнього етапів цієї
культури. Відкриття Музею трипільської культури в
Переяславі 20 вересня 2003 року стало результатом
багаторічних досліджень археологів заповідника в
експедиціях Інституту археології, Національного музею
історії України в різних регіонах України та власних
досліджень на Переяславщині. Музей створений за науковою
концепцією та, значною мірою, на матеріалах досліджень
відомого вченого-археолога Тамари Григорівни Мовші
(1922-2003). Колекції знахідок з розкопок під її керівництвом
стали основою експозиції. Особливу увагу в музеї приділено
матеріалам регіону Середнього Подніпров’я.
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МУЗЕЙ АРХІТЕКТУРИ ПЕРЕЯСЛАВА ЧАСІВ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Економічне і політичне зростання Переяславської землі
сприяло тому, що Переяслав у XI ст. перетворився на одне із
найкрасивіших міст давньоруської держави. Переяславська
архітектурна школа створила чудові зразки архітектури ХІ-
ХІІ ст., які, на жаль, не збереглися до наших днів у
первісному вигляді. Численні ворожі напади і, в першу чергу,
монгольська навала, знищили їх. Основні відомості про
архітектурні пам’ятки того часу дають археологічні
дослідження.

Розкопки в Переяславі проводяться уже багато
десятиліть, особливо активно вони здійснювалися в 50-60-
ті роки XX ст. В результаті відкрито 10 кам’яних будівель,
серед яких вирізняється кафедральний Михайлівський собор
XI ст. Частина фундаментів та стін собору розкрита
розкопками, і для збереження цих залишків над ним
побудований павільйон.

Михайлівський собор, як і більшість інших кам’яних
будівель Переяслава, знаходився на дитинці міста, на
території Єпископського двору, що займав усю південно-
західну частину дитинця.

В XVII ст. (1648-1664 рр.) на фундаментах
Михайлівського собору побудували Михайлівську церкву,
яка збереглася до наших днів. Для її будівництва
використали руїни древнього собору, від якого залишились
наполовину розібрані фундаменти та нижня частина стін.

Павільйоном накрита північно-західна частина
фундаментів Михайлівського собору – це приблизно
1/4 частина всієї його площі. В експозиції Музею історії
архітектури Переяслава представлені матеріали розкопок,
креслення, реконструкції археологічних пам’яток
переяславської архітектури ХІ-ХІІ ст.
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Вхід у павільйон розміщений над залишками
притвору – тамбура, прибудованого до основного масиву
будівлі (4,6 х 4,3 м). Це був центральний вхід до собору.
Частково збереглася підлога притвору.

На плані Переяслава позначені давні укріплення, що
датуються Х-ХІІ ст., досліджені розкопками кам’яні будівлі
ХІ-ХІІ ст. Більша їх частина зосереджена на дитинці, де
знаходився князівський двір та палац митрополитів і
єпископів Переяславських (деякий час в Переяславі
знаходилась митрополія всієї Русі).

Площа дитинця міста складала 10 га. Іншу частину
(90 га) займала територія «окольного граду» або «посаду».

І окольний град, і дитинець були укріплені могутніми
валами. З трьох сторін місто оточене водами рік Трубежа та
Альти. З четвертої був прокопаний рів довжиною понад 1 км.
Довжина валів посаду становила майже 3 км. Вулиці міста
сходились до воріт, яких було щонайменше троє. В літописі
згадуються Єпископські, Кузнечі та Княжі. Для
давньоруських міст характерна щільна, переважно дерев’яна
забудова з вузькими вулицями. Кам’яні та цегляні будівлі
були нечисленними, їх могли дозволити собі лише князь,
церква та найбагатші феодали. Тому основна маса кам’яної
архітектури зосереджена на дитинці, де виявлено п’ять
храмів та дві громадські кам’яні споруди. На посаді
досліджено дві церкви.

У вітрині експонуються матеріали, знайдені під час
розкопок у місті: посуд, шиферні прясла, глиняні іграшки,
бронзовий литий хрест із розкопок Андріївської церкви, речі
із заліза, амфори тощо.

Велике кам’яне будівництво в Переяславі найбільшого
розвитку набуло у другій половині XI ст. і пов’язується з
будівничою діяльністю митрополита Єфрема. Ось що
згадується у Лаврентієвському літописі під 1089 роком.
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«В се же лето священа бысть церкви святого Михайла
Переяславськая Ефремом, митрополитом тоя церкви, юже бе
создал велику сушу, бе бо преже в Переяславли митрополья,
й пристроен ю великою пристроею, украсив ю всякою
красотою церковними сосуды. (Сий бо Ефрем бе скопець,
висок телом). Бе бо тогда много зданья вздвиже: докончав
церковь святого Михайла, заложи церковь на воротях
городніх во имя святого мученика Федора, й посемь святого
мученика Андрея у цєркове от ворот й строение баньное
камено, сего же не бысть преже в Руси. И град бе заложил
камєнь от церкве святого мученика Федора, а украси город
Переяславский зданий церковными я прочими зданьи».

Про самого Єфрема «Печерський Патерик» розповідає,
що він був людиною освіченою, довгий час жив як
представник Печерського монастиря у Константинополі,
закуповував і переправляв на Русь ікони. «В Греції бо жив,
й тамо асякия красоти научися», – пише літописець. Із
літопису ми дізнаємося, що Єфремом в 1098 році був
завершений Михайлівський собор, побудована церква
Федора над міськими воротами, церква Андрія «біля воріт».
Також згадується загадкове для археологів «строение банное
ткамено». «Сего же неє бысть преже на Руси», – додає
літописець. Три із згаданих будівель досліджені.

Літопис, прославляючи Єфрема, жодного слова не
говорить про справжніх творців кам’яної архітектури –
будівельників та зодчих, які залишились для нас невідомими.
Але саме ці місцеві майстри створили переяславську
архітектурну школу, яка вирізнялась оригінальністю та
сміливістю конструктивних рішень.

Переяслав ХІ-ХІІ ст. був значним культурним центром:
тут діяли школи при монастирях та церквах, одна з перших
лікарень в Русі (є згадка у літописі, яка відноситься до
XI ст.), існувало і власне літописання, про що свідчать
численні уривки в «Повісті врем’яних літ», які, безперечно,
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потрапили до літописних списків з Переяслава.
В експозиції представлений один з прикладів малого

храму – план церкви Андрія, що згадується в літописі.
Церква розкопана в 1956 році (М. К. Каргер). Це був
невеликий (16,7 х 14,2 м) безстовпний храм з трьома
апсидами та галереями. Його залишки знаходяться за 40 м
від Єпископських воріт.

Характерні приклади переяславських будівель – церква
Богородиці на княжому дворі, згадувана в літописі,
збудована при Володимирові Мономаху в 1098 році, та
церква-усипальня в «окольному граді», яка, напевно, входила
до ансамблю одного з двох відомих з літописів
переяславських монастирів.

Два невеликі мініатюрні храми досліджені на дитинці
в 1953 році. М. К. Каргер розкопав безіменну однонефну
береговину церкву XI ст. (13,8 х 10,2 м). Залишки каплички
XII ст. (її розмір 9,8 х 6,8 м) знаходяться в підвалі сучасної
Успенської церкви і були розкопані ще в XIX ст.

Для таких будівель традиційна хрестовокупольна
система не підходила, тому що стовпи звузили б і без того
тісний простір храму. Тому переяславські зодчі винайшли
нову конструктивну схему, за якою купол опирався на два
стовпи і виступи апсиди, або чотири стовпи були розставлені
так, що під куполом утворювався квадрат, а не прямокутник.
Якою конструкцією перекривалася така церква – невідомо,
тому що жодний пам’ятник переяславської архітектури не
зберігся. Можливо, перекриття здійснювалося за допомогою
двох допоміжних арок, які доводили купольний простір до
квадрату, на якому й будувався купол. Але не виключено, що
використовували і якийсь інший спосіб.

Привертає увагу кладка стіни Михайлівського собору,
яка збереглася в нижній частині. Для XI століття
характерною є техніка мішаної кладки, в якій ряди цегли
чергуються з рядами каменю-пісковику на розчині вапна з
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домішкою товченої цегли (цем’янка). Цегла на Русі
називалася плінфою і відрізнялася від сучасної більшими
розмірами, але була тоншою. Розчин-цем’янка виготовлявся
із добре загашеного вапна, в яке домішували велику кількість
битої цегли, від чого колір був рожевий. Куполи, стовпи,
простінки зводилися тільки з плінфи. Два стовпи, які
підтримували арки бокового північного нефу, збереглися у
два-три шари цегли. Форма їх була незвична – в плані це
були восьмигранники (аналогічні стовпам київської Софії).
Підлога Михайлівського собору була прикрашена багатою
мозаїкою, як і в київській Софії.

Подібні плити з аналогічним малюнком і таким самим
набором смальти були відкриті під час розкопок
Єпископського палацу, який знаходився за 50 м на північний
захід від Михайлівської церкви. Під час розкопок було
знайдено рідкісну свинцеву печатку з грецьким написом і
зображенням Богородиці й архангела Михаїла. Ці факти
дозволили припустити, що будівля, можливо, була
резиденцією єпископів переяславських, і тому її назвали
Єпископським палацом.

Розміри будівлі: 18,2 х 11 м, товщина фундаментів 1,5 м
і була, певно, двоповерховою. У зали першого поверху вели
два входи, перед одним із яких була прибудова-тамбур,
прикрашена мармуровими колонами з капітелями. Одна
капітель, привезена із Візантії, була знайдена недалеко від
входу. Будівля була добре оснащеною, судячи з унікальної
знахідки – керамічних водопровідних труб. Під час розкопок
двору були знайдені також черепиця та свинцеві листи від
покрівлі. Представлена в експозиції реконструкція
Єпископського палацу є лише одним із можливих варіантів.
Розкопана будівля могла бути лише частиною великого
комплексу Єпископського двору, який може бути відкритий
у майбутньому. Велика частина дитинця майже не
досліджувалась. З північно-західного боку, на княжому
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дворі, можливо, стояв кам’яний князівський палац. Адже
князями Переяславськими були Всеволод Ярославович
(1054-1093 рр.) та Володимир Мономах (1093-1113 рр.) – в
майбутньому великі Київські князі.

На території «окольного граду» в 1953 р. (розкопки
М. К. Каргера) розкрита ще одна церква XII ст.
(Воскресінська, план якої демонструється). Це був
трьохнефний шестистовпний храм з трьома
напівциркульними апсидами зі сходу. Розміри храму
20,6 х 14,2 м. На прикладі цієї церкви можна простежувати
зміни методів та способів будівництва протягом ХІ-ХІІ ст.
Стіни та стовпи храму складені тільки із цегли на розчині
цем’янки без вживання каменю, що характерно для будівель
XII ст. Сходи, які вели на хори, знаходились в товщині
західної стіни. В стінах розміщувались ніші для захоронень –
аркосолії. В північно-західному куті церкви були розкриті
поховання під шиферними плитами.

Кам’яне будівництво потребувало великих затрат праці
та засобів і було доступне лише багатим феодалам, князям
та церкві. Кам’яних будівель було небагато. Міська забудова
була переважно дерев’яною. Про це яскраво свідчать
розкопки в Старій Ладозі, Новгороді та Києві (Подол). Вона
яскраво виявляє станове та майнове розшарування городян.
Бідне населення проживало в невеликих зрубних або
каркасно-дощатих житлах з одним або двома приміщеннями,
іноді заглибленими в землю, які слугували як житлом, так і
майстернею ремісникам. Експонується реконструкція одного
з таких жител за матеріалами розкопок в Переяславі
1965 року та креслення розкопок двох жител, виявлених на
вул. Б. Хмельницького (Р. О. Юра). Експонується
напівземлянка, що розкопана в 1978 р. на вул. Московській,
на дитинці, неподалік Михайлівського собору. Це була
невелика (2 х 3 м) споруда, не житлового, а господарського
призначення, оскільки не виявлено ніяких слідів печі.

135



Найвірогідніше, вона могла бути підвальним приміщенням
наземного житла.

Піч в такому невеликому бідному житлі, напевно,
топилася по-чорному. Вікна староруських жител були дуже
малі і називались зменшено «віконце». Замість дорогого скла
використовували бичий пузир або слюду. Найчастіше вікна
були «волоковимя», тобто закривалися дошкою (на ніч або
зимою в мороз).

Садиби багатих і заможних жителів Переяслава,
звичайно, були більші, іноді двоповерхові, з ганками,
галереями та різними господарськими приміщеннями.
Декілька кварталів такої забудови досліджені в Києві на
Подолі, в Переяславі знайдені рештки дерев’яних зрубних
конструкцій від таких споруд, які в нашому грунті
зберігаються лише в заглиблених частинах – підвальних
приміщеннях.

Були в Переяславі й боярські хороми. Під 1095 роком
в літописі розповідається про те, як переяславський боярин
Ратибор приймав у себе в дворі половецького хана Ітларя,
який приїхав на переговори до князя Володимира Мономаха.
Хан з послами був убитий в «истобке» (баня або тепла хата).
Є припущення, що саме на боярському дворі стояла церква-
усипальня XI ст. Такий могутній боярин, як Ратибор, мав
змогу звести у своїй садибі кам’яну будівлю домової церкви.

Давній Переяслав був укріплений міцними валами та
стінами. Вали мали складну конструкцію – основу їх
складали дерев’яні кліті, заповнені глиною, сирцевою
цеглою або землею. Ці кліті продовжувалися зверху над
земляним насипом і називалися городнями. А на городнях
стояли «заборола» – бойові ходи з дерев’яними брустверами,
де влаштовувались бійниці. Кам’яна Єпископська брама
ускладненої конструкції з церквою була парадним в’їздом у
місто. Решта воріт Переяслава були дерев’яними.
Дослідження 1950-1960 рр. з’ясували, що конструкція валу
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переяславського дитинця схожа до валів древнього Білгорода
і датується кінцем X століття.

Під 988 роком літопис згадує будівництво
Володимиром укріплень. Дослідники вважають, що саме в
цей час Володимир Святославич укріплює новими
могутніми валами Переяслав, який мав важ ливе стратегічне
значення – він прикривав підступи до Києва від кочівників –
торчів і печенігів, і пізніше – половців, і, отже, був центром
міцної оборонної системи південно-східних рубежів
давньоруської держави.

В оборонній системі Київської землі заслуговують на
особливу увагу універсальні земляні укріплення – так звані
змійовики – вали.

Змійові вали Переяславщини, найвірогідніше, були
зведені Володимиром Святославичем. Підтвердженням
цього можуть бути відомості західноєвропейського
мандрівника Брунона (1008 р.), який записав у своїх
нотатках, що князь Володимир Святославич провів його до
кордонів своєї держави, які він для безпеки від кочівників
оточив з усіх сторін довгою і міцною огорожею.

Змійові вали двома величезними дугами (через
с. Хоцьки, Вергуни, Помоклі та Циблі, М. Каратуль,
Строкова) захищають Переяслав з південного заходу, зі
степу. Місцями вони збереглися заввишки до 5-6 м разом із
залишками глибокого рову перед валом.

Експонуються зразки будівельних матеріалів, які
знаходять під час розкопок кам’яних будівель, уламки
голосників – керамічних глеків без ручок, які вмуровували у
стіни й куполи будівель для полегшення конструкції.
Відкриті отворами всередину приміщення, голосники
виконували також роль резонаторів, що покращувало
акустику. Підлога була мозаїчна або з полив’яних плиток. У
Переяславі використовували плитки однотонні трьох
основних кольорів – жовтого, зеленого і вишневого. Широко
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використовувався рожевий шифер з Овруча. Із шиферних
плит робили карнизи, підлогу, сходи, огорожі, саркофаги,
барельєфи. Шифер часто замінював мармур, який привозили
з Візантії.

Музей відкрито в травні 1982 року до 1500 річниці
Києва. Павільйон збудований реставраторами заповідника за
проектом М. І. Сікорського та Ф. Ф. Дарди.

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ОДЯГУ
Одяг – один з основних елементів матеріальної

культури народу. Окрім головного призначення – захисту
тіла, одяг є виразником соціальної, національної, етнічної
приналежності. Він тісно пов’язаний з історією народу і є
джерелом його культури, традиції. 

З давніх часів мистецтву вбрання український народ
надавав великої ваги. Ткали, вишивали, плели, займалися
аплікацією, в’язали, шили. В усе це вкладалося багато
творчої праці, фантазії. Зберегти кращі зразки творчого
надбання українського народу Середньої Наддніпрянщини –
основне завдання музею, який знаходиться в будівлі
Михайлівської церкви.

Жінки завжди мали значний гардероб. Кілька століть
тому кожна дівчина або жінка мала необхідний набір:
натільна сорочка, запаски, плахти та спідниці, фартухи,
корсетки, свити, юбки, кожухи.

Жіноче вбрання майже не відрізнялося від дівочого.
Правда, було воно темніших відтінків, і волосся жінки мали
ховати під очіпок (пізніше, з другої половини XIX ст. – під
хустину). Але і одяг жінки, і одяг дівчини оздоблювався
вишивкою, прикрашався намистом, дукачами, стрічками.

Одяг «степовиків» помітно відрізнявся від поліщуків.
Поверх чіпка на Поліссі вдягали намітку – довге біле
полотно, виготовлене із найтоншої пряжі, кінці якої
прикрашалися тканими поперечними смугами, які

138



зав’язувалися ззаду бантом. Поясним одягом служив
червоний літник.

Корсетки у прабабусь з’явилися досить недавно – в
середині XIX ст. Вони складалися із ліфа, який
розширювався від талії до нижньої частини.

У старовинних корсетках кількість вусів була не більше
трьох або чотирьох, їх оздоблювали аплікаціями, мереживом.

Верхній одяг різних регіонів був одноманітний.
Найчастіше це свити, юбки, кожухи. Останні відомі усім
східним слов’янам, але збереглися вони переважно у
білорусів та українців. За кроєм, довжиною, прикрасами
кожухи та кожушанки відрізнялися за регіонами. В
центральних та східних областях України були поширені
плахти – поясний жіночий одяг. Кольорова гама залежала від
призначення плахти, а також від віку жінки.

Для всіх народів характерно прикрашати одяг
вишивкою. До кінця XIX ст. сорочки вишивали тільки
лляними одноколірними нитками. Пізніше з’явилися червоні
та чорні нитки. Змінилася і техніка вишивання – хрестик.

Вишивка на сорочці підкреслювала вік жінки, її
сімейне становище, призначення сорочки.

Неможливо уявити народний святковий одяг без
прикрас – намиста, дукачів. Форми прикрас, спосіб їх
виготовлення відомий з давніх-давен. Вони були майже
незмінними до XIX ст. Найцінніші намиста – коралові.
Популярні також із бурштину та кам’яне намисто.

Дукачі – нагрудні підвіски. Вони прийшли в побут у
XVII-XVIII ст. і найбільшого поширення набули на
Лівобережній Україні, де знаходився центр їх виробництва.
Сировиною служили золоті або срібні західноєвропейські
монети – талери та дукати.

На Прикарпатті, Буковині, Поділлі носили гердани –
намисто з бісеру.

Найбільш поширені види чоловічого одягу – кобеняк
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(сіряк), кожухи, свити. Основні головні убори – шапки,
башлики, капелюхи.

Міщанський одяг зберігав народні традиції, але мав
деталі шляхетського вбрання.

На початку XX ст. традиційний одяг почав зникати,
типовішим стає загальноєвропейський вид одягу.

Зростання промисловості вплинуло на культуру одягу.
Для сучасності характерний загальний стиль для всіх верств
населення та країн. Однак українські модельєри постійно
звертаються до національних мотивів, прикрас,
виготовляючи колоритні моделі; вони експонуються у
вітринах музею.

Не менш колоритні домашні килими, які прикрашають
зали музею. Килими за характером оздоблення можна
поділити на дві групи: прикрашені рослинними мотивами
(переважно переяславські) і з геометричним орнаментом.
Геометричний орнамент не набув розвитку на Лівобережжі.
А килими з рослинним орнаментом – це одне із найкращих
досягнень народного мистецтва, висока художня фантазія
нашого народу, наше творче минуле.

МУЗЕЙ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
В центрі міста, в будинку, спорудженому в 1903 році,

розмістився Музей історії кобзарства, що відкрився у 175-ту
річницю від дня народження геніального українського
Кобзаря Т. Г. Шевченка.

У кожного народу завжди були свої народні співаки,
хранителі народних дум, переказів та історії.

Вони переходили з села до села, доносячи своїм
виконанням пісень і дум славетні подвиги, гіркі події,
розказували про людські долі, акомпануючи собі на
музичних інструментах. В Україні таких виконавців
називали кобзарями. Цей музей присвячується відомим і
безіменним українським рапсодам.
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Перші народні інструменти – гуслі – були поширені ще
в часи Київської Русі. Перша згадка про гуслі датується
583 роком. В музеї експонуються гуслі з розкопок Давнього
Новгорода.

А перша згадка про кобзу з’являється у XVI ст. 
Час становлення Запорозької Січі – це час розвитку

кобзарства, яке стало яскравим виразником козацького
демократизму і волелюбства. Майже всі козаки вміли грати
на кобзі, яка мала від чотирьох до дев’яти струн і була
незмінним атрибутом воїна-запорожця. Трохи пізніше кобзу
майже повністю витіснила більш досконала бандура. 

Часто, повертаючись із полону осліпленим, козак
ставав професійним кобзарем. У XVIII-XIX ст. кобзарі, як
правило, були зрячі. Для захисту своїх інтересів вони
об’єднувалися в братства, мали свій статут, касу, суд, і навіть
мову – лебінську. Члени братства мали право навчати сліпих
хлопчиків. Щоб стати кобзарем, потрібно було вчитися 2-
3 роки у пана-майстра, а потім братство давало дозвіл на
самостійне виконавство.

Кобзарі ділилися на мандрівників і потішників –
останні грали при дворах вельможних панів, а часом навіть
царському. У 1738 році за царським указом в Глухові
відкрилася співецька школа, де навчали також гри на
бандурі.

В цей час у Європі була поширена лютня. Вона стала
прототипом торбана, так званої панської бандури. Торбан
любила козацька старшина. Але в кінці XIX ст. цей народний
інструмент вийшов із вжитку. Крім торбана в музеї можна
побачити кобзи, лютні, гуслі, цитру.

Унікальним експонатом є двадцятиструнна кобза. В
експозиції Музею кобзарського мистецтва можна побачити
атрибути козацького братерства: ікони, свічники, лампади,
Святе Письмо...

Складовою частиною музичної культури України є
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троїсті музики – народний інструментальний ансамбль.
Грали на трьох народних інструментах – скрипка, бубон і
басоля. Басолю в різних районах заміняли цимбалами,
сопілками, а на Переяславщині – гармонню.

В музеї зібрана портретна галерея відомих кобзарів
України, які оспівували славетні події нашої національної
історії.

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

2 жовтня 1738 року в Переяславі відкрився колегіум –
один із небагатьох навчальних закладів на Лівобережній
Україні. Викладання було на рівні університету, а викладачів
добирали здебільшого в київській академії.

Колегіум мав два ступені освіти: середня та вища
освіта з шестирічним терміном навчання.

У колегіум приймали дітей духовенства, дворян,
ремісників та селян. Освіту здобувало щорічно 110-
130 учнів – по 17-28 осіб у класі.

Виховання за тогочасною традицією було дуже
жорстке. За мізерну провину сікли різками, влаштовували
суботні розправи – перевіряли вивчений матеріал. За три
помилки били. Велику увагу надавали релігійному
вихованню: кожного ранку по дорозі до класів учні повинні
були молитися і прикладатися до мощей святого мученика
Макарія – покровителя колегіуму. Спілкувалися учні між
собою переважно латиною як в бурсі, так і за її межами.

У 1753 році до колегіуму викладати піїтику запросили
Григорія Сковороду. В ці роки колегіум знаходився в новому
кам’яному будинку з чотирма великими класами, мав велику
бібліотеку. Григорій Сковорода розумів неефективність
старого методу викладання і працював над написанням
курсу піїтики «Рассуждение о поэзии й ру ководство к
искусству оной», яке стає важливим педагогічним та

142



філософським твором. Учні з задоволенням слухають лекції
нового вчителя, який розбирав шедеври античних авторів,
розказував «простою мовою» секрети віршів, розкривав
красу римованого рядка. Сковорода на уроках дуже часто
критично виступав проти біблійних догм, розповідав про
роботи Спінози, Коперника, Ломоносова. Він відмовляється
від фізичних покарань, розмовляє зі студентами, як рідний
батько з дітьми, підтримує і розвиває природний хист своїх
учнів. Така форма виховання критично сприймається його
колегами і переяславським єпископом.

Крамольного вчителя невдовзі звільняють.
Деякий час Сковорода залишається в Переяславі, пише

видатний твір «Сон», де зображує яскраві картинки життя
різних верств населення. У вірші «Фабула» закликає молоде
покоління шукати «істину і правду» в служінні народу.

Всього на Переяславщині Григорій Сковорода написав
10 пісень-віршів. Вірш «Всякому городу нрав й права»
започаткував жанр української сатиричної поезії.

Після Переяслава тридцять три роки мандрував
Україною і продовжував свою творчу діяльність.

Музей Григорія Сковороди діє у будинку колишнього
Переяславського колегіуму. Бібліотека, клас колегіуму, де
викладав Г. Сковорода, та його келія відтворені в первісному
вигляді. Старовинні меблі створюють атмосферу колишніх
часів, а воскова фігура Сковороди немов підкреслює
присутність великого українського філософа і поета в
навчальному закладі XVIII ст.

МУЗЕЙ-ДІОРАМА
Розповідь про Переяславщину буде неповною, якщо не

згадати одну із найтрагічніших сторінок нашої історії –
Велику Вітчизняну війну.

21 вересня 1943 року передові частини Воронезького
фронту (згодом – 1-й Український) вийшли до Дніпра на
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південь від Києва. Одночасно партизанське з’єднання
розгромило німецький гарнізон і очистило від гітлерівців
лівий берег Дніпра поблизу Переяслава, де розпочалося
форсування ріки. На плацдармі завдовжки 11 кілометрів
розпочалися запеклі бої. Під час операції загинуло понад
200 тисяч радянських і 55 тисяч німецьких солдатів;
360 бійців удостоєні звання Героя Радянського Союзу, тисячі
солдатів і командирів нагороджені орденами і медалями
Радянського Союзу.

Це місце ввійшло в історію Другої світової війни під
назвою Букринський плацдарм.

Про хід операції красномовно розповідає діорама –
художнє полотно завдовжки 28 і заввишки 7 метрів. Автори
діорами – художники Військової студії ім. М. Б. Грекова
П. Т. Мальцев і М. С. Присєкін. Вони, за документальними
матеріалами, з фотографічною точністю відобразили момент
переправи радянських військ з лівого берега Дніпра на
високий правий, де знаходилися ворожі укріплення.

Переяславська діорама – пам’ятник всім, хто захищав
і визволяв нашу країну.

Відкрили музей-діораму «Битва за Дніпро в районі
Переяслава-Хмельницького восени 1943 року» на честь 30-
річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні у
Вознесенському соборі. Більше ніж 4 тисячі експонатів
представлено в експозиції і фондах музею: портретна
галерея Героїв Радянського Союзу, документи, нагороди,
особисті речі ветеранів, фронтові газети та листівки, зброя...
Кожного тижня в музеї зустрічаються ветерани і згадують
свою бойову молодість.

МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ
Один із найкращих об’єктів історико-етнографічного

заповідника «Переяслав» – Музей народної архітектури та
побуту під відкритим небом. Він був одним із перших не
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тільки в Україні, а й у колишньому Радянському Союзі. Тут
зібрано архітектурні та побутові пам’ятки наших предків.

Будівництво музею розпочалося ще 1964 року на
Татарській горі. Площа, яку займає музей, 30 га. Тут
розмістилось 385 пам’яток народної архітектури та побуту
XII-XVII ст.: 20 дворів з хатками та господарськими
будівлями, понад двадцять будівель типових установ та
майстерень. В природних інтер’єрах майже 20 тисяч
витворів мистецтва, побуту та вжитку, зібраних в
лісостеповій та степовій зонах України.

Забудова музею проводилась вільно-кутковим
способом з майданом посередині, як в звичайному
українському селі. І як у будь-якому селі бачимо хату бідняка
і хату середняка, дім безземельника і хатку знахарки. Можна
побачити типовий побут ткача і гребінника, садибу бондаря
і хату гончара, оглянути двір багатого землевласника і бідну
хату вдови. В музеї не забули і про побут столяра, чинбаря,
пасічника. А хіба було село без сільської управи і
священицького дому, церковнопарафіяльної школи і
торжища, де стоїть народна забава – дерев’яна гойдалка? Не
забули ми й про шинок, на дверях якого намальована
спокуслива кварта і чарчина. Ось таким показали рідне
українське село: з солом’яними дахами, з тинами та
перелазами, з простим і доступним побутом.

Гуляючи між хатками, можна побачити еволюцію
розвитку людської оселі.

Ось найдавніше житло – Добраничівська стоянка
пізнього неоліту (близько 15 тис. років тому). Житло
зроблено з дерев’яних жердин, вкритих шкірами тварин. В
середині – кістки мамонта, оленя, крем’яні знаряддя праці.
Посередині, зроблене з кісток, невелике вогнище.

Потім – комплекс трипільської культури (III-II тис. до
н. е.). Це наземна частина будівлі з підлогою, викладеною
галькою, зернотерка з розтиральником – праобраз сучасного
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млина, місце для виготовлення кам’яних знарядь праці. У
центрі – кругле вогнище, складене з каменю.

Не менш цікаве житло черняхівської культури ІІ-V ст.
Дах цієї напівземлянки – куполоподібний, за основу якого
править стовбур сосни. Гілки створюють купол, який
вкритий соломою, закріпленою дрючками, та переплетений
лозою. Стіни зроблені з кілків і переплетені лозою, що
обмазана глиною. Долівка глинобитна, піч також глинобитна,
отож у житлі топилося по-чорному, без димаря.

Житло бідняків Київської Русі – однокамерна
напівземлянка, збудована з шули. Дах двосхилий з коньком
та жолобами в кінці стріхи. Фронти з тесаних колод.
Маленькі вікна затягнуті міхурами – на ніч їх закривали
дощатою засувкою.

У XI ст. житло набирає більш функціонального
вигляду – двокамерне (хата, сіни), глинобитна піч з димарем.
Біля печі – дощата підлога, на якій спали, попід стінами лава
і стіл, кухонний посуд розмістився на припічку, а столовий –
на поличці. Біля хати – хлів. Обидві будівлі складені в зруб
з соснових колод. Стіни утеплялися сухим мохом.

В архітектурному плані житло майже не зазнавало змін
з XVIII ст. Хіба що збільшувалися кімнати, білилися або
просто мазалися стіни. Були вони дерев’яні або глинобитні,
дах покривали очеретом, соломою. У більш заможних
хазяїв – залізом. Тільки князі могли дозволити собі зводити
двоповерхові кам’яні будівлі, про що засвідчує мисливська
двоповерхова дача князя Горчакова на території музею з
8 кімнат. Тут експонується побут князівської сім’ї.

В Музеї під відкритим небом зібрано декілька
дерев’яних українських церков: Острійська козацька церква
1606 р., Піщицька козацька церква 1651 р., Андрушівська
церква 1767 р., Покровська церква 1775 р., Сухоярська
церква XVIII ст., В’юнищанська XIX ст. В багатьох з них
розміщені окремі експозиції: Музей українського рушника,
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Музей космосу, Музей історії православної церкви.
Крім того, тут можна побувати ще у восьми музеях:

Музеї лікарських рослин, Музеї-пошті, Музеї сухопутного
транспорту, Музеї хліба, Музеї декоративно-ужиткового
мистецтва, Музеї історії бджільництва – та познайомитися з
експозиціями меморіального Музею класика єврейської
культури Шолом-Алейхема і Музею М. М. Бенардоса –
винахідника електрозварювання.

Особливу увагу екскурсантів звертають експонати
язичницької культури. Один із найдавніших серед них –
жертовник епохи бронзи (III-II тис. до н. е.), зроблений з
грубо обтесаної стели та каменю, що закінчується
поглибленою чашею. В той час з’являються перші
антропоморфні стели, які вшановувались як божества. Їм
поклонялись, перед ними молилися, здійснювали ритуальні
обряди, приносили жертви. Кожна стела пов’язана з якимось
обрядом або культом. Чимало – з поховальним обрядом: біля
могил або на кургані-могилі ставили таку кам’яну бабу. Ці
скульптури ще 300 років тому були невід’ємною частиною
ландшафтів степової та лісостепової України.

В нашому заповіднику можна побачити характерне
ранньополовецьке святилище. На кургані епохи бронзи
половці встановили дев’ять невеликих кам’яних скульптур
з шаманами на вершині. Тут два вершники на левах, два – на
конях, два ведмеді, вовк і кабан. Вони розташовані півколом
із заходу біля підніжжя насипу-кургану. Курган обкопаний
невеликим рівчаком, через який з трьох боків пересипані
містки завширшки 1 м. Рів наповнено черепами та кістками
коней – залишками жертвоприношень.

Знахідка цього святилища – єдина в своєму роді. Вона
є не лише пам’ятником первісної релігії, але цікавим
пам’ятником мистецтва – зображення тварин такого
давнього часу зустрічається рідко.

Половецькі святилища XII-XIII ст. також прикрашали
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антропоморфні жіночі та чоловічі статуї. Розміщувалися
вони на вершині кургану, а біля підніжжя археологи
знаходять сліди жертвоприношень: кістки, уламки амфори,
часом навіть мідні казани.

Подібні святилища зводилися половцями на честь
предків-покровителів.

В середині III тис. до н. е. у степи Наддніпрянщини
прийшов народ кеміобінської культури, який приніс
курганний обряд – ритуальне поховання в кам’яних
розмальованих скринях-саркофагах. В музеї є павільйон, де
зібрані експонати курганного поховання. Найцікавіший –
саркофаг, розписаний зашифрованим календарем, за
допомогою якого прагнули прилучити покійника до
коловороту часу у Всесвіті і сприяти його воскресінню.
Сюжет його – зіставлення чотирьох пір року з чотирма
етапами людського життя.

Кургани українських степів стоять в одному ряду з
пірамідами Єгипту, зіккуранами Ірану, кромлехами Англії.
Різниця лише в будівельному матеріалі. Ті – кам’яні, а
кургани – земляні споруди.

Багато цікавого зібрав музей. Тут показані залишки
давнього металургійного виробництва (І-II ст. н. е.), гончарна
піч Київської Русі X ст., велика колекція вітряків.

Вітряки були двох типів: «голанки» – в яких
повертається тільки верхня частина, і степовики, в яких
повертається весь корпус вітряка. Біля них примостився
перший паровик, завезений в Україну в 1873 році.

Біля річки Полівки розмістився водяний млин.
Привертає увагу сушарня, яка використовувалась при

видовбуванні насіння з шишок хвойних порід.
Серед різноманітних промислів України значне місце

посідаєолійництво.Оліюздавніхчасівробилизнасіннярапсу,
рижію, соняшнику та льону. Зібрані в музеї олійниці дають
можливість простежити як розвивалося це виробництво.
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Є в музеї й давнє бойове укріплення – козацький
постій. Воно густо обнесене дубовим гострим частоколом,
оточено глибоким ровом і високим валом заввишки 10 м. За
подвійними 4-метровими воротами розташований
двоповерховий будинок, конов’язь, колодязь. Постій
розраховано на 50-100 козаків, які мешкали на другому
поверсі будинку. Для захисту над воротами споруджена
сторожова вежа, на валу розміщено 9 гармат, частоколи
прорізують 23 вузькі бійниці для рушниць. А неподалік, на
пагорбі, височить ще й сторожова вежа заввишки 13 метрів.
Звідти вдень і вночі пильнували дозорні, щоб дати сигнал
про наближення ворогів.

МУЗЕЙ МИКОЛИ БЕНАРДОСА
Славиться українська земля своїми синами. Один із

них Микола Миколайович Бенардос – винахідник
електричного дугового зварювання – одного з найбільших
досягнень XIX ст.

Народився Микола Бенардос 26 липня 1842 року в
Херсонській губернії в сім’ї військовослужбовця. Навчався
в Київському університеті, а потім в Петроворозумовській
сільськогосподарській лісній академії в Москві. Він є
автором понад 200 оригінальних винаходів в галузі
електротехніки і технології, транспорту, сільського
господарства і військової справи.

В 1981 році за рішенням ЮНЕСКО весь світ відзначав
100-річчя його геніального винаходу – електродугового
зварювання металу. З того часу принципова основа способу
зварювання Бенардоса не змінилася. В музеї знаходиться
лабораторія, у якій працював і проводив свої експерименти
винахідник. У музеї зберігаються меблі сім’ї Бенардоса,
книги, макети, численні креслення, побутові й особисті речі
вченого-винахідника.

Одна із кімнат розповідає про родину Патонів –
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видатних українських вчених в галузі електрозварювання,
продовжувачів справи Бенардоса. Тут же демонструється
унікальний макет пішохідного мосту через Дніпро,
зроблений Є. О. Патоном, який протягом 20 років керував
Інститутом електрозварювання. Продовжувачем став його
син, Борис Євгенович Патон – президент Академії наук
України, директор Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона. Завдяки його увазі, музей постійно
поповнюється сучасними експонатами і продовжує
відображати історію наукових досягнень.

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ КЛАСИКА 
ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА
Музей відкрито в 1978 році на відзнаку 120-річчя від

дня народження письменника. Розміщується на території
Музею народної архітектури та побуту, в будинку
XIX століття.

Соломон Нахумович Рабінович (справжнє ім’я Шолом-
Алейхема) народився 2 березня 1859 року в Переяславі. У
1876 році закінчив з відзнакою Переяславське повітове
училище. На стіні біля вікна – фото письменника у 18-
річному віці. У Переяславі майбутній класик написав свої
перші твори. Відтворено робочий кабінет батька
письменника, в якому любив працювати й Соломон. Тут
знаходяться меморіальні речі з будинку батьків – стіл,
етажерка, столик. На столі – письмові приладдя, на столику –
журнали «Восход», «Русский еврей» кінця XIX – початку
XX століття. На етажерці стоять твори Достоєвського,
Толстого, єврейська література. У кімнаті поруч – експозиція,
яка розповідає про життєвий і творчий шлях письменника
від закінчення повітового училища до останніх років життя.
В експозиції – види Переяслава того часу, повна збірка творів
Шолом-Алейхема, театральні афіші...
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Перед будинком встановлено пам’ятник Шолом-
Алейхему роботи відомого скульптора Альтшулера.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
В тризрубій Покровській церкві, збудованій в 1776 році

в с. Сухий Яр Ставищенського району Київської області,
зібрані експонати, що свідчать про історію становлення
православ’я в Україні.

Дохристиянська язичницька слов’янська релігія мала
свій сонм божеств. То були русалки, лісовики, водяники.
Були і головні боги, які відповідали за явища природи:
Дажбог – сонце, Перун – грім, Стрибог – вітер... В
спеціальних місцях їм поклонялися, молилися, приносили
жертви, іноді ставили ідолів.

В середині IX ст. Київська Русь досягла свого
розквіту – це була впливова феодальна країна, яка
потребувала об’єднуючої сили – єдиного Бога. У 980 році
князь Володимир Святославович робить спробу
пристосувати язичеську віру до нових вимог – оголошується
група головних язичницьких богів на чолі з Перуном.

Однак на той час майже уся Європа була вже
християнською, і про Київську Русь говорили, як про
поганську країну. Християнство для Русі стало необхідним
політичним кроком. У 988 році князь Володимир приймає
хрещення сам і хрестить Русь. 

Християнство стає державною релігією. Будується
багато церков, соборів. Почали виготовляти ікони, хрести,
натільні хрестики. В експозиції представлена колекція
хрестів – рожевого шиферу, кам’яні, кований хрест,
антропоморфні дерев’яні хрести з Переяславщини. 

Нова віра важко вкорінювалася серед населення – люди
молилися і новим богам, і старим. Поволі старі вірування
з’єднувалися з новими і з’явилася нова форма християнства,
яка об’єднувала шану до природи, любов до людини і
поклоніння перед святими.
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Поступово церква стає центром виховання та освіти.
Вже за Володимира Великого з’явилися книги, перекладені
з грецької на слов’янську – в першу чергу твори засновників
і вчителів християнства: Василя Великого, Григорія
Богослова, Івана Златоуста та інших отців церкви.
З’являються й свої святі – княгиня Ольга, князь Володимир
Великий. Під Переяславом на річці Альта були підступно
вбиті в 1015 році сини князя Володимира Борис і Гліб
(хрещенні як Роман і Давид). В 1021 році, при освяченні
церкви на їхню пошану, братів канонізували, і вони стали
першими українськими святими.

Переяславщина також має свого святого – митрополита
Переяславського Єфрема. Він походив із знатної родини,
постригся в ченці в Печерському монастирі, побував в
Константинополі і вступив на Переяславську кафедру після
1077 р. Протягом його діяльності у місті збудували багато
церков, заснували монастирі і школи.

Татарські орди, підкоривши Київську Русь і
розгромивши Київ, надовго зупинили розвиток колись
великої держави. Перериваються стосунки з Візантією,
церква надовго залишається без митрополита. Кілька століть
православна церква перебуває в скрутному становищі,
опиняється на грані повного зникнення. Землі України
переходять з одних рук до інших. У 1453 році
константинопольска патріархія, покровителька православ’я
в східнослов’янських землях, втратила захист і підтримку
Візантійської імперії, яка впала під натиском турків. Після
Люблінської унії 1569 р. православна церква втратила
остаточно своє привілейоване становище і опинилася перед
реальною загрозою повного знищення.

В цей критичний момент на захист православ’я
виступає міщанство, яке організовує церковні братства з
осередками в Києві, Львові, Луцьку.

Братства вели активну боротьбу проти покатоличення
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українського народу, відкривали школи, друкували
підручники, не давали згасати церковному життю.

У XVI-XVII ст. православна церква стає державною,
як за князя Володимира Великого, а також і національною,
народною. На її захист стало українське козацтво. Козацтво
широко себе проявило особливо за доби Петра Конашевича-
Сагайдачного. Саме гетьман переконав патріарха Феофана
відновити в Києві православну митрополію. В 1620 році
було висвячено на митрополита ігумена Михайлівського
монастиря Іова Борецького. Не будучи визнаним державною
владою, митрополит Іов діяв як народний обранець і
підготував грунт для широкої діяльності митрополита Петра
Могили, видатного діяча українського православ’я. Це він
створив «Катехизес», де виклав історію християнського
віровчення.

В середині XVII ст. відбувся розкол єдиної руської
православної митрополії: одночасно нею керують
митрополит Лазар Баранович на Лівобережжі і
місцеблюститель Діонісій Балабан на Правобережжі. У
1686 році за гетьмана Самойловича Київська митрополія
входить до складу Московського патріархату.

МУЗЕЙ «УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК»
Кожний ранок у нас починається з рушника. Своїми

м’якими, пухнастими лапками він знімає останній сон, надає
сили, благословляє на новий день.

Рушник – це наш, український оберіг. Він з нами і в
горі, і в радості. З ним зустрічають новонародженого, з ним
проводжають людину у останню дорогу. А у весільному
обряді роль рушника особлива – з ним і сватів зустрічають,
ним дружків та родичів обдаровують, ним молодих
опоясують. А як на рушник молоді не стануть, то і весілля
не буде.

В далекому минулому рушник мав декілька
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призначень: рушник-утиральник (для обличчя та рук),
рушник-стирок (для посуду), рушник-ікона. Останніми
обрамляли ікони. Найдавніші слов’янські рушники зі
слідами вишивки датуються кінцем X – початком XI століть.
Дійшли до нас й кілька вибійчаних рушників. Техніка
виконання досить проста: майстри-вибійщики спочатку
виготовляли з липового або грушевого дерева дошки-
матриці з відповідним орнаментом. На рельєф дошки
наносили фарбу, зверху накладали полот но і притискали
дошкою-пресом або прокачували валиком.

А звична нам техніка «хрестик» прийшла на Україну з
Європи тільки в кінці XIX століття. До того часу виконували
вишивку так званим рушниковим швом: качалочка,
стебловий шов, коса та пряма гладь, штапівка, занизування.
На станках-п’яльцях виконували вишивку «тамбурним
швом». Робили вишукані рушники ажурними швами:
довбанкою, вирізуванням, мережкою-витяганкою...

Рушники не тільки вишивали, їх і ткали. Спершу із
конопляних ниток, потім – з лляних. За орнаментом,
матеріалом, кольоровою гамою, врешті-решт за розміром,
можна було визначити походження рушника. Червоно-
чорно-коричневі – переяславські рушники, їх залюбки брали
для оздоблення іконостасів – довжина такого рушника була
до 7 метрів. Кінці рушника майже до середини полотна
заповнювались горизонтальними, вертикальними,
рапортними смугами або суцільним орнаментом. Ціна такого
шедевру в кінці XIX століття була 60 коп., а буханець хліба –
5 коп.

Порівняно вузькі та короткі червоно-чорні поліські
рушники залюбки використовували в побуті.

А кролевецькі рушники були просто царськими – їх
насичений червоний колір з цілим рядом символів –
оберегами – були в пошані по всій Європі. Тут були виткані
і двоголові орли, і трисвічники, і чаші, і церкви-дзвіниці...
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Без нього не обходилась жодна значна подія в житті
українців. Саме кролевецькі майстрині виткали для Великого
кобзаря весільний рушник. На жаль, ним покрили домовину
Шевченка...

Фонд цього музею налічує понад 4 тисячі рушників із
Середньої Наддніпрянщини. А експозиція розміщена в
невеличкій Піщицькій козацькій церкві, де на стінах, зі стелі
каскадом ллються дивовижно казкові рушники – вишита та
ткана історія українського народу.

МУЗЕЙ ОБРЯДІВ
Кожен народ має свої звичаї, свої особливості, що

формувалися не одне тисячоліття.
Обряди і звичаї українського народу мають глибоке

коріння і виросли з ритуалів, вірувань, язичницьких звичаїв
давніх часів. Важлива риса – це виконання календарних
обрядів, які є частиною традиційної культури будь-якого
етносу. Образ обрядового свята – це національний образ
свободи, людської волі.

Календар язичницьких молінь складався з чотирьох
сонячних фаз:

1. Зимове сонцестояння 24 грудня – 6 січня.
2. Весняне рівнодення (масляна) – 24-25 березня.
3. Літнє сонцестояння – Купала (зелені свята).
4. Осіннє рівнодення – 8 вересня.
В людському житті є три доленосних події:

народження, весілля, смерть. Кожна подія супроводжується
своїми обрядами, своїми звичаями.

Обряд народження дитини
Новонароджене дитя приймала повитуха. Як тільки

з’являється дитина, баба б’є її долонею, щоб мале подало
голос. Пуповина відрізалась у хлопчика до сокири, щоб
майстром був, у дівчини – до гребеня. Дитину закутували в
кожух густою вовною до тіла, щоб багате було, клали на
покутті під образи, а потім – на піч.
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Обряд сватання
Це було справжнє театральне дійство, яке

закінчувалося або весіллям, або веселим даруванням
гарбуза – все ж не з порожніми руками з дому вийшли...
Весілля – найвеселіше і найщасливіше дійство для кожної
людини. На долю, на щастя молодих і зерном осипали, і
рушником зв’язували, і на кожух садили – аби змилостивити
і привернути вдачу до молодих, до нової сім’ї.

Обряд поховання
В хаті всі дзеркала завішують, щоб душа небіжчика

себе не побачила, біля покійника були плакальники, після
похорону несли сніданок на кладовище. Влаштовують
поминки на 9-й та 40-й день – до цього часу, згідно з
повір’ям, душа покійника знаходиться серед рідних і буває
скрізь, де бував небіжчик за життя.

Про всі ці обряди і розказують експонати музею.
Добре, що й нині залишилося місце для багатьох народних
звичаїв.

МУЗЕЙ НАРОДНОГО СУХОПУТНОГО
ТРАНСПОРТУ І ДОРОЖНЬОГО ПОБУТУ

УКРАЇНЦІВ В XIX ст.
Музей відкрито в 1993 році. Музейна колекція

збиралася протягом трьох десятиріч науковими
працівниками заповідника. Були здійснені експедиції в різні
регіони України – на Полтавщину, Сумщину, Київщину,
Чернігівщину, південь України. Вся пошуково-експедиційна
й експозиційна робота велася під керівництвом корифея
музейної справи, невтомного ентузіаста і генератора ідей
Михайла Івановича Жама.

Транспорт і комунікації мають важливе значення. За
допомогою транспорту і шляхів сполучення люди
підтримують між собою економічні й культурні зв’язки,
освоюють нові території.
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Виникнення транспорту в Україні сягає сивої давнини.
Про це свідчать археологічні і письмові джерела. Уже
первісні люди, розселяючись вздовж річок, користувалися
засобами пересування по воді, зокрема такими, як зрубані
дерева, плоти, видовбані човни. А з прирученням тварин –
коней, волів – виник в’ючний транспорт, а також санний і
колісний.

Музейний комплекс складається з декількох
експозиційних структур: павільйону, поштової станції,
комори, де зберігався фураж для поштових коней.

Огляд починається з павільйону, в якому експонується
значна збірка засобів пересування. Представлений
сухопутний транспорт можна поділити на літній і зимовий,
який, своєю чергою, поділяється на господарський (кінський
і воловий) та виїзний. Основними видами сухопутного
транспорту українців з найдавніших часів були сани і вози.

Взимку їздили на санях – одному з найстаріших засобів
пересування. Про це може свідчити давній звичай поховання
в човнах і санях.

Першу літописну згадку про використання саней на
похоронах знаходимо в описанні похорону Володимира
Святославовича в 1015 р.: тіло покійника не тільки везли до
церкви в санях, але і поставили домовину в ній теж на санях.

Сани використовували на похоронах членів
великокняжої і царської сім’ї до XVII ст.

У давній Русі їздити на санях вважалося почеснішим,
ніж на колісних засобах пересування. Тому сани
використовували при всіх урочистостях. Вони відігравали
важливу роль у весільному обряді: наречена їхала до церкви
в наряджених санях.

Внаслідок незадовільного стану доріг і вулиць, а також
відносної дешевизни, сани до XVII ст. були поширені навіть
улітку.
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Слово «сани» – слов’янське, виникло воно, на думку
професорів Р. О. Брандта і В. О. Міллера, від «сань», що
означає «змія» і стосується полозів, які мають схожість зі
змією.

Прототипом саней були волокуші – вирвані стовбурці
двох невеликих дерев, в які, наче в голоблі, запрягали коня і
таким чином перевозили сіно, солому та інше.

Дуже цікава експозиція, в дослівному сенсі, під ногами
екскурсантів – різноманітне шляхове покриття: дерев’яне,
грунтове, асфальт, бруківка... По-різному покривали дороги,
щоб можна було їздити і мандрувати ними.

В XVI-XVII ст. в Україні утворились такі основні
сухопутні шляхи:

– Муравський, або Соляний, з’єднував з Кримом;
– на Лівобережжі – Ромадановський, Сагайдачний,

Гетьманський, Український, який вів до Москви;
– на Правобережжі найбільш багатолюдним був

Чорний шлях (Чорним названий тому, що по ньому татари
ходили в Польщу і своїми табунами вибивали траву).
Починався від Дніпра і досягав Львова;

– Кучманський – між Дністром і Бугом;
– Покутсько-Золотий – між Прутом і Дністром.
Було ще багато шляхів вужчого місцевого значення, які

вливались у великі шляхи, що простягалися по всій Україні
з півночі на південь, зі сходу на захід.

Найбільш поширеним і характерним засобом
пересування навесні, влітку і восени був чотириколісний віз.
Він відомий на території теперішньої України ще з V ст. до
н. е. Назва воза збереглася з часів Київської Русі.

Прототипом воза вважають круглі валки, що служили
у давнину для перекочування великих колод.

Як винайшли віз, розповідає легенда. За легендою,
записаною в Подільській губернії, віз на колесах зробив чорт.
Але ніяк не міг бідолаха-чорт викотити його з хатинки. Святі
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Петро і Павло розібрали віз і винесли його на подвір’я.
Просять чорта віддати їм воза, але перед цим скласти його
таким, яким має бути. Склав чорт воза і просить заплатити
за нього. «Ми сказали тобі, що даємо за той віз очерет».
Пішов тоді чорт в очерет, а святі Петро і Павло віддали
людям воза. Ось звідки пішов віз. А пани і заможні селяни
заводять собі брички, тачанки, карети – бач, чого
понавигадували – хитріше за самого чорта. А чорт сидить
собі в очереті та лякає жаб і тих людей, які не бояться Бога.

Перші вози мали суцільні, випиляні з колоди колеса.
Найдавніші і пізніші різновиди возів виділяють за такою
ознакою, як конструкція їхньої ходової частини, тобто
з’єднання осей з колесами за допомогою дерев’яного бруса –
розвори, або підтоки.

Залежно від призначення і відповідного влаштування
кузова існував ряд варіантів воза – биндюг, котига, чумацька
мажа, призначена для перевезення солі, в’яленої риби та
інших товарів на далекі відстані, грабарка, безтарка, гарба,
біда.

Заможними селянами використовувались виїзні засоби
пересування – лінійка, тачанка, фаетон, віз святковий,
шарабан.

Своєрідною окрасою музею є олімпійська колісниця,
або квадрига, яка використовувалась для перевезення
олімпійського вогню для відкриття XXII літніх Олімпійських
ігор в Москві в 1980 р. Виготовлена спеціальним
конструкторським бюро м. Кірова.

На кількох стендах експонується упряж.
В експозиції музею представлені залізні підкови.

Підкова захищає копита коня від каліцтва і пошкоджень,
травм. Спеціалісти стверджують, що надто зношені і
покалічені копита коней були однією з основних причин
невдалого походу Олександра Македонського в Азію
(IV ст. до н. е.).
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А однією із причин загибелі обозу французької армії в
1812 р. була нестача матеріалу для підков.

Упродовж віків люди шукали найпрактичніших засобів
для захисту кінського копита від пошкоджень. Стародавні
греки на копита одягали сандалії, сплетені з лика дерев,
тростини чи шкіри. Римляни використовували суцільні
металеві пластини. Багаті римські патриції на копита своїх
коней одягали сандалії, виготовлені з дорогоцінних металів.
Так, копита мулів дружини Нерона Помпеї були прикриті
золотими пластинами.

На всі чотири ноги коней кували дуже рідко, оскільки
залізо було дорогим і малодоступним для селянина. Навіть
на початку XX ст. влітку коней, які ходили по м’якому
грунту, підковували тільки на передні ноги, оскільки саме
вони несуть основне навантаження. Транспортного коня,
який працював на кам’янистих грунтах, обов’язково
підковували на всі чотири ноги.

Періодичність підковування: в місцевостях, де
кам’янисті дороги, коней підковували один раз на зиму і
щонайменше два рази на літо.

Тому в експозицію включено кузню, її начиння й
ковальські вироби: підкови в зборі з шипами та ухналями,
якими підкови кріпилися до копита, пута для коней, гребінки
для чистки коней та ін.

Перед кузнею був навіс і стовп для прив’язування
коней під час підковування. Кування було холодне і гаряче.
У горні залізо розжарювали. Полум’я роздмухували міхом.
Коваль працював з помічником – молотобійцем. Він,
тримаючи кліщами предмет на ковадлі, показував
молотобійцеві куди бити, щоб надати предметові потрібної
форми. Оброблені предмети занурювали у воду для
гартування.

Ковалі працювали і над оковуванням возів. Починаючи
з II пол. XIX ст., на возах все більше і більше стали
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з’являтися залізні частини. Особливого розквіту
виготовлення кованих возів, що було найбільш прибутковим
ковальським промислом, зазнало на початку XX століття.

Стельмахи займались виготовленням возів, полозів для
саней. На токарному верстаті по дереву виготовляли
маточини до колеса. На верстаті-стельвазі набивали спиці в
матричну та закріплювали обід на спицях.

В спеціальній споруді – ободопарні – заготовки (їх
називають гайтини) парились протягом доби. Потім гаряча
гайтина разом з металевою шиною закріплювалася на
станку-бабі для гнуття ободів до коліс. Усе це давно зникле
знаряддя праці, можна по бачити в унікальному музеї, який
розповідає нам про ще один вид матеріальної культури
українського народу.

МУЗЕЙ «ПОШТОВА СТАНЦІЯ»
Державна установа для перевезення пасажирів за

відсутності залізниць дістала назву поштова станція. Крім
цього, пошта виконувала ряд інших функцій: здійснювала
пересилання листів, газет, журналів, посилок, грошових
переказів за встановленою таксою.

Поштові станції набувають поширення в 60-х роках
XVII ст. З березня 1667 р. швидке пересування від Москви
до Путивля, прикордонного міста України, в офіційних
документах стали називати поштою.

Слово «пошта» виникло від латинського виразу tansio
pozita, що означає «станція в пункті».

Поштова станція в Переяславі – типова споруда
XIX ст., що виходить фасадом на дорогу. Цим шляхом, який
пролягав через Татарську гору, неодноразово проходив і
проїздив Т. Г. Шевченко. Звідси він милувався чудовим
краєвидом дніпровських гір.

Гори мої високії,
Не так і високі, 
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Як хороші, хорошії. 
Блакитні здалека. 
З Переяслава старого, 
З Виблої могили, 
Ще старішої... мов ті хмари, 
Що за Дніпром сіли.

Поема «Сон» («Гори мої високії...»)

Будинок станції в Переяславі знаходився на
вул. Старокиївській (тепер вул. Покровська) і, у зв’язку з
реконструкцією дороги, підлягав знесенню. Але дирекція
Державного історико-культурного заповідника звернулася до
міськради із клопотанням про створення у ньому музею.
Силами реставраторів будинок перенесено в зону
заповідника.

Біля музею – смугастий верстовий стовп
(реконструкція).

Переяславська поштова станція мала у своєму
розпорядженні 5 швидких поштових трійок, для
подорожуючих резервувалося 55 коней.

Музей – це відтворений інтер’єр типово облаштованої
поштової станції Російської імперії: кімната для приїжджих,
або вітальня для транзитних пасажирів. Тут розміщена
канапа, розрахована на необхідність довгого чекання, а іноді
і ночівлі. Поруч – скриня. Центральне місце займає робочий
стіл доглядача станції. Масивний, дерев’яний з витіюватим
різьбленням народного умільця. На столі – чорнильниця,
скринька для прогонних грошей, два свічники. Вгорі –
портрет царя Олександра II самодіяльного художника і герб
Російської імперії, обрамлені кролевецькими рушниками. В
червоному кутку – ікона із зображенням Ісуса Христа,
прикрашена рушником. На стінах типажі чиновників,
картини «Пейзаж» і «Козак Мамай» художника
С. Г. Шаповалова. На вішалці – одяг поштаря: зелений
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кафтан з червоними обшлагами і з мідними гудзиками.
А на карті зображені поштові тракти Російської імперії,

що сформувалися на кінець XVII ст., з розміщеними на них
поштовими станціями з інтервалом 15-40 верст. Їхні південні
маршрути закінчувалися у Білій Церкві і Переяславі.

Користуватися послугами пошти можна було тільки за
наявності подорожньої – документа, який засвідчував особу
подорожуючого і мету подорожі. Експонуються копії
подорожніх Михайла Олександровича Максимовича, Тараса
Григоровича Шевченка, Миколи Васильовича Гоголя. У
«Высочайше утвержденных дорожных правилах» сказано:
«Желающий ехать на почтовых лошадях должен испросить
на месте своего пребывания подорожную; без подорожной
же никто не может получить почтовых лошадей».

І далі: «Оные выдаются в городах: губернских от
начальников губерний, областных от начальников областей,
а в уездах от городничих».

Привертає увагу «Постановление до всеобщего
сведения касающихся». Головне – «какому чину й посколько
видавать лошадей». Ця постанова зобов’язувала доглядача
станції забезпечувати подорожуючих кіньми, дотримуючись
вимог «Табеля о рангах». Особи І класу могли за бажання
вимагати на станції 20 коней. Особи II класу – 15 коней.
Особи III класу – 12 коней. Особи від IX до XIV класу могли
одержати 3 коней. Нижнім чинам і службовцям дозволялось
тільки 2 коней.

Особи вищих рангів обслуговувалися в першу чергу.
Нижчі чиновники або ті мандрівники, що не мали чинів,
змушені були чекати на виїзд. Без затримки коні видавались
урядовим кур’єрам і фельд’єгерям. Для них на станції
завжди стояли напоготові трійки, і доглядач не мав права
видавати їх іншим.

«При получении почтовых лошадей, – ішлося в
«Постановлении...», – в Российской империи берутся
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прогонные деньги ассигнациями й медною монетою».
Подорожування на поштових коштувало дорого. Тож
зрозумілі рядки роману «Євгеній Онєгін»: 

«Ларіна, щоб не платити
Прогонів, надто дорогих, 
На шкапах їздила своїх...».

Примушувати ямщика без переміни коней проїздити
станцію не мав права ніхто. Також ніхто не мав права
змушувати ямщика їхати швидше. Про це чітко записано в
«Постановах», в яких регламентується навіть швидкість їзди.

Ямщик зобов’язаний везти звичайних подорожуючих
влітку зі швидкістю 10 верст за годину, взимку – 12, а
восени – 8.

Ніяких швидкісних обмежень не встановлено для
кур’єрів і фельд’єгерів. Вони «имеют быть возимы столь
поспешно, сколько сие будет возможно».

В кімнаті для господарів представлені меблі та інші
предмети, що створюють типовий інтер’єр житла
державного службовця XIX ст.: туалетний столик, буфет,
комод, шафа – з оригінальним різьбленням. На столі –
самовар з елементами чайного сервізу.

В ще одній кімнаті, де багаті приїжджі довгі години
мали чекати, експонуються грамофон і фісгармонія.

Слово «ямщик» татарського походження. Походить від
«дзямь» – дорога і «ям-чи» – провідник.

Цікава процедура виборів ямщика. Приходським
священиком складався «излюбленный список» – свого роду
рекомендація, її підписували 8 односельців. Майбутній
ямщик складав присягу, цілував хрест і давав зобов’язання:
«Ямську гоньбу гонять с прежними ямскими охотниками в
ряд, а на кабаке не пропиваться, й зернью (в кости) й в карты
не играть, й никаким воровством (преступлением против
государства) не воровать, и никуда не сбежать, й ямской
гоньби жеребьев своих в пусте не покинуть».
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В експозиції цього музею чимало речей, які розкажуть
нам про облаштування поштових перевезень у XVII-
XVIII ст., подорожування людей: дуга різьблена з набором
дзвіночків «Ямська гармонь», в центрі яких дзвінок
«Дарунок Валдаю», хомут, подвійні вуздечки, коромисло,
свита і кобеняки ямщиків, чоботи і пристрій для знімання
взуття, мідне відро з мідним кухлем та ін.

В зимові морози, літню спеку, в осіннє та весняне
бездоріжжя подорожували люди на конях. Прості мужики
щорічно несли свою важку службу на дорогах Російської
імперії. В тривалій, тяжкій дорозі під передзвін дзвіночків
вони розвеселяли себе і своїх пасажирів народними піснями,
дотепними приказками.

МУЗЕЙ СВІТОПІЗНАННЯ І МИРНОГО 
ОСВОЄННЯ КОСМОСУ

Музей був створений у 1979 році за ініціативою
академіка А. Ю. Ішлінського і доктора С. В. Малашенка,
працівників історико-культурного заповідника за допомогою
АН СРСР, АН УРСР та Центру підготовки космонавтів
ім. Ю. Гагаріна.

Розміщений він у приміщенні пам’ятки архітектури
(В’юнищанській церкві 1833 року), яку перенесено у
заповідник та реставровано у 1977 році.

Унікальними експонатами музею є макет
автоматичного апарата «Луноход-1», крісло-ложемент з
космічного корабля «Союз», спусковий апарат, скафандр і
парашут Юрія Гагаріна, комплекс обчислювальної техніки
«Мінськ-1», діючий макет космодрому Байконур.

Працівникам заповідника вдалося відтворити робочий
кабінет академіка С. П. Корольова, одного із співавторів
першого супутника Землі академіка А. Ішлінського.

У музеї експонуються прилади, які використовували в
космічних апаратах, на орбітальній станції «Салют», двигун
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Р-219, навігаційний індикатор, ракета «Янтар», портрети
вчених і космонавтів, скафандр і парашут космонавта
Поповича, фотостенди, присвячені окремим космічним
польотам за участю іноземних астронавтів.

МУЗЕЙ БДЖІЛЬНИЦТВА
У липово-березовому гаю за мальовничим тином стоїть

дерев’яна фігура святого Зосима, заступника бджільництва.
Далі, понад тинами, розміщені дуплянки, накриті
солом’яними кулями. Це вулики XVIII століття. На деревах
також висять дуплянки.

Людина переходила від добування продуктів
бджільництва із гнізда дикої бджоли в дуплах дерев (бортях)
до культурного бджільництва. В музеї є хатка знаменитого
пасічника – діда Федота Хвостика, з усіма надвірними
будівлями, зокрема і комора для зберігання меду, рамок,
вуликів. Поруч – зимівник (обшарник) з двосхилою
солом’яною крівлею.

У коморі – столярний верстак з інструментами та дві
медогонки. На стіні – ваги, на столі – гирі, потрібний
інвентар. Справжню революцію у бджільництві зробив
відомий український вчений П. І. Прокопович, який у
1814 році сконструював рамковий вулик.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
У приміщенні будинку XIX ст. у грудні 1998 року

відкрито Музей історії філософії. Експозиція музею дозволяє
простежити шлях світової філософії від її виникнення до
наших днів.

Окремі розділи експозиції присвячені «Філософії
античності», «Філософії Київської Русі», «Філософії епохи
Відродження і Просвітництва», «Філософії Росії і України»,
«Українській школі філософії» та ін.

Експозицію прикрашають скульптури, портрети,
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видання творів видатних філософів світу, картини на
філософську тематику.

Фонд музею нараховує понад 500 експонатів.

МУЗЕЙ ХЛІБА
Хліб – це 20-тисячна історія людства. Комусь спало на

думку змочити розтерті зерна водою, і незабаром ця їжа
поширилася між багатьох племен, стала головним
ферментом життя.

Хтозна скільки людство харчувалося б тією кашею,
якби не трапився прикрий випадок: ледачкуватий черговий
заснув уночі біля ватри і перекинув чашу з приготованою на
сніданок їжею. Вона у вогні запеклась. Уранці розгнівані
одноплемінники вирішили жорстоко покарати недбальця:

– Ми спалимо тебе, як ти спалив нашу кашу! – гнівно
прорік старійшина роду.

– Мало йому того, – шепнув на вухо старійшини
найближчий прибічник.

– Мало! То нехай перед смертю гризе занапащене їдло.
Злочинцю сунули печений корж:
– Їж!
Той одкусив окрайця, ковтнув – і по його обличчю

розійшлося невимовне блаженство:
– Воно смачніше сирого!
– Що він верзе? – насупив брови старійшина і взяв

шмат того коржа.
Кусив раз, удруге – і, зірвавшись зі свого високого

місця, пішов у танок навколо вогню. А потім упав на коліна,
простягнув руки до неба.

– Боги дарували нам милість! – вигукнув у
захопленні. – Слава всемогутньому вогню, що створив таку
їжу!

Де це було? У яких краях? Найвірогідніше, у
стародавньому Єгипті. Так розповідає легенда, бо там
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найдавніший пам’ятник пекареві. А звідти секрет випікання
хліба перейшов до греків, римлян. Нарешті, і до наших
пращурів.

Цікава деталь: київські паляниці свого часу вважалися
найсмачнішими у Європі. Ідучи за кордон, везли їх як
найдорожчий дарунок європейським вельможам.
Давньоруські пекарі знали секрети – їхній хліб був
найпишніший і найсмачніший, і довго не черствів. Ті секрети
мало не загинули у часи татаро-монгольської навали. Лише
у XVI-XVIII ст. знову на всю Європу заявили про себе
українські пекарі – цього разу вже у Москві.

Історія хліба – то історія держави і народів. Хто мав
хліб, той диктував іншим свою волю. Ось чому за паляницю
споконвіку проливали і кров, і піт, і сльози. Створенню
музею передувала копітка праця, розум, радощі і невдачі тих,
хто протягом півтора роки збирав експонати. На двох з
половиною гектарах розкинулися володіння цього, поки що
найповнішого у нашій країні, Музею Хліба. Потрібно майже
півдня, щоб обійти всі експозиції, торкнутися серцем
кожного її розділу, ознайомитися з благородним ремеслом
хлібороба – від найдавніших часів до сьогодення. Бо швидко
пробігтися тут не можна: 200 експонатів, які розміщено в
павільйоні, хаті пекаря, трьох вітряках, хаті-коморі, гамазеї-
коморі землевласників Скоропадських XVIII ст., – один
одного цікавіший.

Лише найрізноманітніших знарядь праці – 2936, і біля
кожного хочеться зупинитися, хоч краєчком ока заглянути у
глибину віків, осмислити і збагнути, як давався хліб
трудареві, як ставав святинею у нашому домі.

Вперше у музейній практиці зібрали унікальну
колекцію зерна періоду неоліту, трипільської, зарубинецької,
черняхівської, київської культур, XI ст. і на завершення –
колекція миронівських сортів пшениці академіка Василя
Миколайовича Ремесла.
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Гордість музею – колекція записів народних обрядів,
пов’язаних з хлібом, бо, як вчили діди-прадіди: «На жито, на
пшеницю, на всяку пашницю щедрою будь, земле...».

Музей Хліба – історія найбільшого набутку людства –
відкриття, добування, освячення і звеличення великого хліба.
Це – людська доброта, безсмертя і впевненість у
завтрашньому дні.

МУЗЕЙ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
У тепличному приміщенні, під склом, розмістився

Музей лікарських рослин.
Тут зімітовано приміщення знахарки: висить ікона

святого Пантелеймона-цілителя, святого цілителя єпископа
Єфрема Переяславського, який у XI ст. відкрив у місті
лікарню.

Використання рослин з лікувальною метою іде з давніх
епох через століття і тисячоліття.

Основоположником наукової фітотерапії на Україні був
Нестор Максимович Амбодік-Максимович (1744-1812),
портрет якого теж у музейній експозиції. Він народився у
селі Веприк на Полтавщині, наукову медичну ступінь здобув
у Страсбурзькому університеті.

Зібрані також зображення видатних фітотерапевтів –
Михайла та Івана Носалів, Данила і Наталі Зубицьких,
Василя Кархута, Федіра Мамчура, Євгена Товстухи, Бориса
Заверухи...

***
Зараз ми працюємо над створенням двадцять сьомого

музею Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав». Це буде музей «Заповіту» Тараса Шевченка.
Задум про створення народився у мене та Бориса
Войцехівського ще в 1958-1959 роках. Тоді Борис
Войцехівський працював секретарем райкому комсомолу, і,
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як депутат районної Ради депутатів трудящих, очолював
комісію з питань освіти та культури. В ту пору колектив
Історичного музею здійснював експедиційно-збирацьку
роботу з фіксації та наукової систематизації матеріалів
традиційно-побутової культури українців з метою створення
в Переяславі-Хмельницьку низки історико-етнографічних
музеїв.

Разом з Борисом Войцехівським ми неодноразово
обговорювали питання необхідності створення в місті
меморіального музею Т. Г. Шевченка і тоді, коли його
перевели на роботу до Києва. Хоч в Історичному музеї і була
досить широка експозиція, присвячена Тарасу Григоровичу,
вона не розкривала повною мірою те, що переяславський
період займав особливе місце у житті та творчості кобзаря.
Адже саме на Переяславщині Тарас Григорович створив
геніальний і безсмертний «Заповіт» («Як умру, то
поховайте...»), низку широковідомих поетичних шедеврів, і
серед них «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Холодний Яр»,
«Розрита могила», розпочав повість «Близнецы» (російською
мовою). Збереглося сім малюнків-акварелей, на яких кобзар
змалював Вознесенський собор, Михайлівську і Покровську
церкви, верби і церкву в Андрушах та інші.

Вперше побував Т. Г. Шевченко у Переяславському
повіті в 1843 році. Неодноразово гостював у 1845-1847 роках
та після повернення із заслання в 1859 році у свого доброго
приятеля, переяславського лікаря Андрія Йосиповича
Козачковського, з котрим познайомився 1841 року в
Петербурзі. До речі, вивчаючи в Переяславі старожитності,
Та рас Григорович ознайомився у Вознесенському соборі з
українською Першокнигою – Пересопницькою Євангелію,
подарованою собору гетьманом Іваном Мазепою. На цій
Святій Книзі тепер присягають на вірність народу
президенти України.

Безпосереднім поштовхом до практичної реалізації
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задуму по створенню Музею «Заповіту» Тараса Шевченка в
Переяславі було виділення Кабінетом Міністрів України
влітку 2004 року коштів на капітальний ремонт будинку
А. Й. Козачковського, в котрому діяв Історичний музей. Ми
з Борисом Войцехівським зрозуміли, що це шанс, яким було
б гріх не скористатися. Будинок Андрія Йосиповича мав
стати меморіальним музеєм Кобзаря, однією із перлин
заповідника. Водночас, це змусить владу, нарешті,
завершити розпочате в 1975-1979 роках будівництво нового
приміщення Історичного музею. У червні-липні 2004 року
разом з Борисом Войцехівським ми обговорили основні
засади концепції майбутнього музею Т. Г. Шевченка.
Войцехівський ініціював і очолив комітет з організації
музею. У вересні 2004 року він надав письмові пропозиції
щодо принципів створення експозиції, які обговорили
наукові співробітники заповідника. Заступник генерального
директора заповідника з наукової роботи Віра Петрівна
Мельник очолила групу науковців, яка розробила концепцію
та експозиційний план музею.

Варто наголосити, що задум про створення Музею
«Заповіту» підтримало керівництво творчих спілок України,
Комітет з Національної премії України імені Тараса
Шевченка як попереднього складу І. М. Дзюба,
В. Я. Стадниченко, так і теперішнього – Р. М. Лубківський,
М. В. Матіос, знані діячі науки і культури, зокрема академіки
П. Т. Тронько, М. Г. Жулинський. Буквально з перших днів
діяльності комітет з організації Музею «Заповіту» розгорнув
активний пошук експонатів. Особливо радує те, що звичайні
люди практично з усіх регіонів України долучилися до цієї
святої справи. Вже зібрано та передано до фондів понад
півтори тисячі різного роду експонатів, зокрема чимало
раритетних видань творів Т. Г. Шевченка; фотокопії
рукописів усіх написаних ним творів на Переяславщині;
факсимільні видання: перший «Кобзар», «Мала книжка»,
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«Більша книжка», «Три літа», «Мар’яна-черниця»;
багатотомні видання та окремі його твори; видання
«Кобзаря» та вибраних творів Шевченка японською,
угорською, корейською, англійською, німецькою, іншими
іноземними мовами; а «Заповіту» – понад 190 мовами
народів світу; збірники конференцій та праць із
шевченкознавства; погрудні скульптурні портрети
Т. Г. Шевченка видатного митця, академіка М. Лисенка та
скульптора Д. Дідура; ілюстрації до «Кобзаря» народних
художників України В. Лопати, А. Чебикіна, картина
«Т. Г. Шевченко. На обріях Переяслава» М. Лихошви –
правнука Тараса Григоровича по брату Микиті; картини
«Тарас» і портрет Т. Г. Шевченка самодіяльного художника
О. Доріченка та ін.

Очолюваний Б. М. Войцехівським комітет долучився
до організації проведення літературно-мистецького свята
«Переяславська осінь Кобзаря», започаткованого у 2002 році,
відзначення 26.12.2005 громадськістю Переяславщини 160-
річчя створення «Заповіту». За ініціативою комітету,
підтриманою керівництвом історико-етнографічного
заповідника, Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури, Переяславського педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди та міської ради у липні
2005-2007 років було проведено три творчі планери студентів
з метою створення переяславської шевченкіани; 5 грудня
2006 – круглий стіл «Тарас Шевченко і Переяслав» за участю
групи відомих письменників та літературознавців
(А. Погрібний, В. Коломієць, Я. Гоян, М. Сом, Є. Дудар,
І. Шпиталь, О. Коломієць, А. Гальченко). Його учасники
підтримали пропозицію комітету з організації музею
«Заповіту» про проведення раз на два роки науково-
практичної конференції «Шевченківські читання в
Переяславі: «І оживе тая слава, слава України...». Активно
включилося в роботу по створенню Музею «Заповіту» й
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керівництво Генеральної дирекції з обслуговування
іноземних представництв на чолі з генеральним директором
П. О. Кривоносом, у тому числі його заступник –
В. К. Ковтун, директор «Дипсервісу» Г. М. Менжерес,
головний редактор журналу «Пам’ять століть»
А. В. Денисенко. П. О. Кривонос є членом комітету з
організації Музею «Заповіту». Ним презентовано
громадськості міста проект спорудження на Татарській горі
мотельного комплексу, що сприятиме подальшому розвитку
Переяслава-Хмельницького як одного із центрів туризму в
Україні. Ним подаровано майбутньому музею кілька
художніх творів.

Традиційними стали організовані ГДІПом відвідування
зарубіжними дипломатами, акредитованими в Україні, та
членами їхніх сімей скарбів-музеїв Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав».

У планах на майбутнє створення музею «Київська
Русь»...

Опубліковано: Сікорський М. І. Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» / Михайло Іванович
Сікорський // Пам’ять століть. – 2008. – № 1-2. – С. 69-119.
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МИХАЙЛО СІКОРСЬКИЙ: «ЯКБИ НЕ МУЗЕЇ, ТО
ХРАМИ БУЛИ Б ЗРУЙНОВАНІ, АБО

ПЕРЕТВОРИЛИСЯ НА РУЇНИ. МУЗЕЙ І ХРАМ!
ХРАМ І МУЗЕЙ! ДЛЯ МЕНЕ ЦІ ОБРАЗИ

НЕВІДДІЛЬНІ»*

2007 року Переяслав-Хмельницький відсвяткував
1100-ий ювілей. За багато сторіч це місто уславили сотні
видатних постатей. Серед них: Всеволод – засновник міста
Переяслав, київський князь Ярослав Мудрий – зорець
Переяславського княжого престолу, переяславський князь
Володимир Мономах, невідомий автор легендарної книги
«Слово о полку Ігоревім», Нестор – літописець, автор
шедевру «Повість врем’яних літ». А ще: Богдан
Хмельницький, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко,
Шолом-Алейхем.

Михайло Сікорський – неперевершений зодчий музеїв,
невтомний збирач скарбу матеріальної української ідеї, як
духовної опори сущих і грядущих. Того святкового дня з
Михайлом Сікорським, в кабінеті тодішнього мера міста
Переяслав-Хмельницький Якименка Івана Петровича,
зустрівся видатний український кінорежисер Микола
Мащенко. В дружній святковій атмосфері домовилися зняти
документальний телефільм, в якому Михайло Іванович
повідав би людям дивовижну Одиссею творення цілої
музейної галактики в невеличкому місті, правда з великою
історією, пов’язаною з усією Україною і не лише.

Мені тоді пощастило бути свідком діалогу двох
Митців – Миколи Мащенка і Михайла Сікорського. Так
сталося, що то було останнє інтерв’ю Героя України,
лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка
Михайла Івановича Сікорського. Зовсім недавно, а саме 27

*Текст інтерв’ю та передмова до нього подається в авторській редакції
Сергія Панкратьєва. 



вересня його не стало. Незабутній зодчий хотів, щоб це
інтерв’ю стало своєрідним заповітом для тих, хто займається
музейною справою.

Сікорський: – …Я завжди мріяв це створення музею
Історії Київської Русі. Історії, в якій Переяслав і
Переяславщина відігравали величезну роль. Бо нерідко саме
тут вирішувалась подальша доля Київської Русі і України.
Особливо після того, як київський князь Ярослав Мудрий
віддав Переяслав синові Всеволоду і 1054 року заснував
Переяславське князівство. Це був час безперервної жорстокої
боротьби з половцями, печенігами, які чинили жорстокі
набіги. За 19 років князювання Всеволод Ярославович
уславився знанням кількох мов, шляхетністю, великою
увагою до законотворчості. Допрацював навіть знамениту
книгу «Руська Правда». Заклав нові храми, монастирі в Києві
і Переяславі.

Мащенко. – Після нього переяславський княжий
престол перейшов до Володимира Мономаха – сина
Всеволода та доньки візантійського імператора Костянтина
ІХ. З нього почалося князювання його синів – Ростислава,
Ярополка, Андрія, Юрія Долгорукого.

С.: – Останній відзначився особливою войовничою
вдачею. Не раз зазіхав на київський престол. А під час одного
з бойових походів заснував Москву. 

Пізніше в Переяславі князював Ізяслав Мстиславович –
онук Володимира Мономаха. Після нього княжий престол в
Переяславі обіймав правнук Володимира Мономаха –
Мстислав Ізяславович, дід Данила Галицького –
родоначальника володимиро-волинських та галицьких
князів.

Після Мстислава розпочалася доба князівства синів та
онуків Юрія Долгорукого. Найславетнішим із них був
переяславський князь Володимир Глібович, онук засновника
Москви. Він брав участь у багатьох походах проти половців
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і печенігів. Останнім для нього став сумнозвісний похід
Ігоря Святославовича 1167 року, описаний у «Слові про
Ігорів похід». До Переяслава князь повернувся тяжко хворим
і скоро помер. У зв’язку з цими подіями в літописі вперше
зустрічається назва «Україна»: – «Не тільки переяславці, а
вся Україна за ним багато потужили» (ХІ ст.).

М.: – На подальших сторінках літопису присутній
лише один переяславський князь – Ярослав, на ймення
Красний – онук Юрія Долгорукого. До навали батиївських
орд 1239 року в хроніках є згадки про сімох переяславських
князів. В тому числі і про легендарного Олександра
Невського.

С.: – Саме йому після смерті батька – київського князя
Ярослава, – відійшов переяславський княжий престол. Але
він став у Новгороді і не послав туди жодного свого воєводи.
Фактично, Київ і Переяслав вийшли з-під княжої влади…

Про велику, багатющу подіями історію Київської Русі
міг би розповісти людям музей, омріяний мною. Тепер уже
його зводитимуть інші. Я ж буду молитися, щоб у моїх
послідовників вистачило терпіння, таланту, сил вивершити
святу справу якнайкраще.

М.: – Грандіозна Ваша мрія, Михайле Івановичу. З чого
конкретно почалася Ваша музейна Одіссея? Довга,
добротворча, з неабиякими випробуваннями для Вас і всього
Вашого колективу?

С.: – 1951 року, по закінченні історичного факультету
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка мене призначили
директором Переяславського музею.

М.: – Сьогодні у створених вами музеях налічується
381 тисяча безцінних експонатів. А з чого складався і де
розміщувався музей, коли Ви його приймали?

С.: – Розміщувався він у будинку великого друга Т.
Шевченка А. Козачковського. Більшість площі займав у
ньому дитячий будинок, і лише дві кімнати були відведені
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під музей – одна зовсім маленька, друга трошки більша.
Маленька пустувала, а велику займали 32 дріб’язкових
експонати. Я став тридцять третім. Жартую, звичайно, хоч,
правда, керівництво міста поселило мене на кілька тижнів у
тій маленькій кімнаті, зовсім не придатній для житла. А я,
можна сказати, прожив у ній 25 років безперервної праці. Бо
треба було починати все з самого початку: розшукувати
найдорожчі скарби людської пам’яті, систематизувати їх,
вивчати, класифікувати. Вирішувати, де і як зберігати, з ким
працювати.

М.: – І хто ж вони, ті перші ентузіасти, з ким Ви
сходили всю Україну?

С.: – Дійсно, ми провели багаторічні мандри по селах –
від хати до хати, від столиці України – до Москви,
Петербурга, Чернігова, Харкова… Назву їх усіх поіменно.
Це: М. Чухно, В. Москаленко, Є. Нестеровська, В. Спасенко,
А. Сотникова, В. Юзвинов.

М.: – Який перший музей створили Ви зі своїми
першопроходцями?

С.: – Історичний. І саме в будинку Козачковського.
Зробили там капітальний ремонт, обладнали всім необхідним
для розміщення експонатів. Знайшли приміщення для
переселення дитячого будинку. Бо треба було відвести
кімнату для експонатів, присвячених геніальному нашому
Кобзареві. Адже саме в цьому домі Тарас Шевченко 1845
року написав свій «Заповіт» і не тільки.

М.: – Михайле Івановичу, який з 27-ти музеїв
найдорожчий Вам?

С.: – Всі найдорожчі. Справді, хіба може бути не
найдорожчим музей Григорія Сковороди, відкритий у
приміщенні переяславського колегіуму, де він, випускник
Києво-Могилянської академії, український Сократ, викладав
поетику. В цьому унікальному музеї зібрано майже 10 тисяч
стародруків ХVІ – ХVІІІ ст., рідкісні експонати епохи
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Григорія Савовича. Або музей українського рушника. В
ньому зібрано понад 4000 ритуальних, мистецько-
декоративних та вжитково-побутових рушників. А взагалі в
музеях зібрано 381 тисячу безцінних експонатів. І пошук
кожного вимагав довгої кропіткої, тяжкої праці – фізичної і
наукової. Уявіть собі, лише за два перші роки нами було
обстежено і зроблено картотеку 1200-т населених пунктів,
зібрано 25 тисяч експонатів, пов’язаних з видатними
подіями, які вписали славетну сторінку в літопис і України,
і Переяслава. І коли дивишся на ці, таким важким шляхом
зібрані скарби, дивуєшся, як могли створити таке людські
руки.

М.: – Чи правда, що й Ви самі брали участь у багатьох
розкопках?

С.: – Звичайно, правда. А разом з археологом
Гончаровим ми відкопали рідкісний експонат – найдавніший
у світі комплект шашок. Їм 1700 років. У Римі лише одна
шашка – і вся Італія пишається нею. У Парижі одна. А у
нас – повний комплект. Єдиний у світі з такої древньої
давнини. Як тут не радіти?!

М.: – Який музей найважче було створювати?
С.: – Неймовірно важко було зводити кожен музей. Але

були такі, за створення яких я мав навіть неприємності.
Передовсім, за музей, присвячений класику єврейської
літератури Шолом-Алейхему. Цей неповторний геній
народився в Переяславі в 1859 році. Тепер легко говорити
про нього дуже високими епітетами, а коли ми створювали
перший в Україні музей, зіткнулися з труднощами. Тоді я в
безвиході звернувся до ЦК КПУ, конкретно до тодішнього
завідуючого ідеологічним відділом. Він вислухав мене і
категорично порадив не окремий музей створювати, а
розмістити стенд, присвячений Шолом-Алейхему в музеї
Дружби народів, який тільки планували будувати. Від нього
я подався за підтримкою до Спілки письменників.
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М.: – Тоді головою спілки був Олесь Терентійович
Гончар?

С.: – Ні, ні, не Олесь Терентійович. Інший головував
тоді вже. Він зібрав спеціальне засідання. Коли письменники
дізналися, що йдеться про створення музею Шолом-
Алейхема, багато з них заговорили дуже різко. Мовляв, у нас
ще не всім українським класикам створені музеї. А хтось
навіть спитав, чи не жид я часом. Кажу, ні, я українець.
Намагався довести зібранню, що Шолом-Алейхем літератор
світового масштабу. Та марно старався – письменники не
підтримали мого наміру. Тоді я вирішив самотужки вершити
задуману справу.

М.: – І все-таки всупереч усім негараздам, у 1978 році,
до 120-ї річниці народження знаменитого переяславця, музей
було відкрито.

С.: – Треба зазначити, що ми не витратили жодної
державної копійки на пам’ятник Шолом-Алейхему. Добрі
люди аж у Москві його виготовили безкоштовно, доставили
до Переяслава безкоштовно і встановили як дарунок за нашу
високу повагу до великого майстра слова. 

М.: – Я не вперше оглянув створені Вами музеї і можу
сказати: все, чим жив споконвіку Переяслав і Переяславщина
відображено мудро, талановито, з великою любов’ю. І все ж
мені, сину колгоспної свинарки, здається, що найкраще
представлена розповідь про найвидатніший винахід
людства – хліб, у Музеї Хліба.

С.: – Погоджусь з Вами. Дійсно, такого музею, такої
думи, пісні про хліб, яка є в Переяславі, поки що немає ніде.
Та й не дивно: кому ж як не нам, тим, хто пережив страшний
голодомор, треба уславити хліб. Вам скільки було в 33-му
році?

М.: – Майже чотири роки. Але я на все життя
запам’ятав голодні очі жертв того часу.

С.: – Мені було більше. Пам’ятаю, як мати повернулася
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з безплідних пошуків хліба, впала посеред кімнати і більше
не встала. Два дні вона лежала мертва, а ми, діти,
вовтузилися поруч, бо не знали, що робити. Потім збирачі
трупів відвезли її і кинули до великої ями, повної мерців. Ще
й досі зринають у пам’яті пухлі люди, на яких тріскалась
шкіра. Багато з них закарбувалося з грудочками землі в
руках. Вони в останнє тягнулися до землі-годувальниці, а
вона вже нічим не могла їм допомогти.

М.: – Переяславщина була одним з етнічних центрів,
де проходив процес формування української народності, а
пізніше – нації. Стояла біля джерел виникнення українського
козацтва, була одним із центрів національно-визвольної
війни українського народу під керівництвом Богдана
Хмельницького.

С.: – Історія лише тоді стає історією, коли події
минулого пропущені крізь розум і серце нащадків, коли
людська пам’ять – мов наскрізна рана. Якби хтось із
кіномитців записав на кіноплівку процес побудови наших
музеїв, то була б яскрава, хвилююча історія людського
ентузіазму, самовідданості людей, що за жебрацьку платню
працювали все своє життя. І все одно душі моїх колег
зігрівала мрія творити нові й нові музеї, в яких було б
відведено віковічне існування людини. Бо кожен експонат,
то велика таїна творчості.

М.: – Неодноразово доводилося мені чути, що Ви,
перетворюючи Божі храми на музеї, нищили тим самим
церкви.

С.: – Дуже прикро мені вислуховувати подібні
звинувачення. Я беру на себе відповідальність сказати, що
храми уціліли за часів ідеологічного сатанізму саме завдяки
музею. Якби не музеї, то храми були б зруйновані або
перетворилися на руїни. Музей і храм! Храм і музей! Для
мене ці образи невіддільні. Дуже прикро, що наша держава
поки що не в змозі побудувати спеціальні приміщення, в
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яких можна було б розмістити експозиції, що знаходяться в
церквах. Але низький уклін цим експонатам, які врятували
нашу духовність. Бо саме церкви рятували музейні цінності.
А ті, в свою чергу, рятують Божі Храми.

М.: – Михайле Івановичу, Ви народилися в
легендарному місті Чигирин. Там голод 32-33 років забрав у
Вас батька і матір, відібрав дитинство, яке Ви провели в
злиднях дитячого притулку. В Переяславі Ви прожили свої
найбагатші на творчість роки. Чим стала для Вас
Переяславська земля?

С.: – Вона прийняла мене, як рідного сина.
Переяславська земля – джерело краси, багатої історії
української державності і козацтва. Обдумуючи
багаторічний шлях будівництва музеїв, не згадую, бачу всіх
своїх побратимів поіменно. Бачу їхні вмілі руки роботящі,
запалені музейною справою романтичні серця і святе
подвижництво – бо й досі музейну справу рухає саме
безкорисливе служіння їй наших невтомних талановитих
митців.

М.: – Коли б Вам випала планида ще раз прожити своє
життя, чому би Ви присвятили його?

С.: – Якби мені довелося повторно вибирати свою
долю, я знову вибрав би музейну справу. Музеї – моє
життя… Вони в мені… Я в них…

Опубліковано: Панкратьєв С. Михайло Сікорський: «Якби
не музеї, то храми були б зруйновані, або перетворилися на руїни.
Музей і храм! Храм і музей! Для мене ці образи невіддільні»
[Електронний ресурс] / Сергій Панкратьєв // Правда Украины. –
2011. – Жовтень. – Режим доступу: http://prawda.org.ua/2823. 
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ЧАСТИНА 2

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО ПРО 
МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО 
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© Ніна Гаврилюк.
ЛІТА... ЛІТА...

М. І. Сікорському, директору
Переяслав-Хмельницького
Національного історико-

етнографічного заповідника 
«Переяслав»

Літа... Літа... Немов гарячі коні. 
Шалений лет не можна зупинить.
Їх не тримав ніколи на припоні 
І не давав ні хвильки відпочить.
Хіба колись на вдовинім порозі, 
Чумацьку пісню серцем постеріг.
Так все життя – в тривозі, у дорозі, 
В шуканнях, у дерзанні пломенів.
Так все життя. Воно немов на карті: 
Сирітська доля, праведна душа.
Не скімлив, не стогнав.
Стояв на варті дідівського
козацького коша. 
І до зернинки зерня, по краплинці 
Відшукував, досліджував, збирав 
Такі багатства у глухій глибинці, 
Перед якими подих зупиняв.
Вся Україна – на його долонях,
На вишитих казкових рушниках.
І кланяється в пояс злато-сонях 
Під вітряком, що спогадом зачах. 
Хвала рукам, що спокою не знали, 
Зуміли час і поступ зупинить.
Стоять музеї – пам’ятники слави,
На рубежі віків, тисячоліть.

Перлини дивосвіту / Вісник Переяславщини, Спілка жінок
Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – C. 49.



© Ніна Гаврилюк.
Герою України

Михайлу Сікорському

***
Я – Вам букет із польових ромашок 
(Комусь вони можливо в забутті)... 
З нашого лугу, з літ юнацьких Ваших, 
Як милу згадку в нинішнім житті.

Я – Вам букет із чебрецю і м’яти 
З гори, що туманіє над Дніпром. 
Що побажать Вам? Що Вам ще сказати, 
Щоб одізвалось у душі добром?

Гортає осінь жовтим падолистом, 
Червленим злотом на дубах горить, 
А в ній – життя, з таким глибоким змістом, 
Що оживе легендами століть.

Я – від душі... Вам ні до чого слава... 
І в пам’яті про неї не було, 
Коли в уяві казка виростала, 
І птахом поверталася в село,

Бо звідти – все: і вітряки до неба, 
Духовні храми, прадідів хрести –
Все, що людині для безсмертя треба, 
Все, що нащадкам мусить донести.

Я – від душі. Прийміть це як належне, 
Бо буде так. Це – не пусті слова. 
Воздасть Вам Україна незалежна 
Добром, любов’ю, пам’яттю сповна.
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Жаль, що не можна зупинити роки, 
Не можна повернути двадцять п’ять. 
То ж залишайтесь за взірець нам доки 
Над нашим лугом журавлі летять.

Гаврилюк Н. С. Симфонія життя. – Переяслав-Хмельницький:
ПП СКД, 2009. – С. 9. 
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© Олег Коломієць-Князенко.

М. І. СІКОРСЬКОМУ

Хоч я не художник, а дійсно поет –
Змалювати все ж спробую непростий цей портрет.
Барв рожевих побільше? – То буде не він! 
Бо цей колір отам – не один, не один.
В чорних барвах створити? Не хочеться теж.
Хоч без них не бува реалізму, еге ж!
Тож, вбачаю відтінки й кольори усі
на вибоїстій давній великій путі.
Чорне й біле розсипались в безлічі барв,
А тому щось створити нелегко без чар.
Чар, що послані небом для праці мені
В цій печально-гротескній чудній стороні.
Змалювати того, хто не вельми й збагнув,
Ким багато літ поруч для мене він був.
Та на те ж я хронограф і трохи поет,
Щоб лишити про постать реальний портрет.

Коломієць О. Михайло Сікорський: пролог до незмальованого
портрету // Вісник Переяславщини. – 2001. – 13 жовтня. – С. 3. 
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© Дмитро Шимченко.

ОДА СІКОРСЬКОМУ

В день 70-річчя

Від самого порога
Шипшинова дорога
По світу хлопця повела.

Основа в ній була тернова
Піткання введено гльодове –
По ній пройшов він все життя.

Життя його – повтор Тараса
У них була подібна траса
Один лиш жанр їх розділя.

Працьовитий, дуже щирий,
Розумний, мудрий, не спесивий 
Всього себе людям віддав.

За все свідоме прожиття
Зробив велике набуття
Ціни якому не знаходим
Зробив музеїв двадцять сім
В них експонатів досить всім
Собі нічого не залишив
Старавсь нащадкам передать
Про все натурно розказати
Яке буття було у предків.
Залишив нам великі скарби
Тяжке життя прожив немарно
Тож сам народним скарбом став
Прожить йому ще безліч років
Завершити музей-будову, без пороків 
В віках виходить з небуття.

Рукопис. [З особистого архіву М. І. Сікорського].
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***
Вельмишановному 

Михайлові Івановичу Сікорському,
лауреату Шевченківської премії

Ми долі вдячнії за те,
Що привела Тебе до нас,
В тернистую і славную дорогу спорядила,
У спалаху душі вогонь натхненний зачала,
Корогву Совісті й Добра,
В Твої надійні руки віддала.

І Ти до храму Праці увійшов,
Де втоми і спокою Ти не знаєш,
Ти все в путі...
І Поле Пам’яті величне
Плодами своїх мрій
Так щедро засіваєш. 

Рукопис. [З особистого архіву М.І. Сікорського].
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ВЕЛИКДЕНЬ ДУХА*

Запитала тиха Альта у Трубайла: 
– Що за свято у Сікорського Михайла?
Із якої то нагоди та причини
В нього гості з усієї України? 
Озивається Трубайло до Ільтиці, 
До своєї незрадливої сестриці: 
– Розтрубив я по Вкраїні добрі вісті: 
Це Великдень Духа в нашім місті, 
Переяслав уславляє сина
І шляхетного свого Громадянина. 
Сам Господь колись узяв його за руку
І привів у Переяслав – нам в науку. 
– Ось Вам! Майте Козака із Лугу!
На велику здатен він потугу:
У роботі Лицар невситимий –
Ваша слава по світах ітиме!
Мовив Бог неложними устами:
України слава йде світами.
Древо Пізнання у нашім краї
Щедрим плодом око звеселяє; 
Садівник не відає утоми,
Садівник добро несе додому;
Прозира історії світанки,
Пращурів призбирує надбанки,
По зернинці часом, по дещиці
Зносить до духовної скарбниці. 
Україні дар свій щонайкращий 
Віддає цей муж добротворящий! 

*Вірш написано до 75-ліття М. І. Сікорського.



Посаджу я над Трубайлом дуба,
Над Ільтицею – калину нашу любу. 
Хай Сікорський з дубом розмовляє, 
Хай калинонька Вкраїну звеселяє.
Нині днина гожа, величальна,
Як Великдень, як Неділенька Клечальна.
Грайте ж, сурми, срібно, голосисто,
Уславляй свій Розум, Слави Місто! 

Шпиталь І. Великдень духа // Вісник Переяславщини. – 1998. –
№ 169 (9727). – 29 жовтня. 
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***

Лягла зима, і білі солов’ї 
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового листа,
Сорока з глоду водить в небо оком,
І вітер пише вітрові листа – 
Сорочим оком пише білобоко.

І гарно так, що Ви у мене є.
Сніги, зимую в щасті, як у листі.
І радість нишком, мов зоря встає,
Підводить очі променисті.

… І просто – з святом Вас, 
мій любий, мій хороший
Михайло Іванович!

Валя.

Рукопис. [З особистого архіву М.І. Сікорського].
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Відділ культури Переяслав-Хмельницького
міськвиконкому щиро вітає заслуженого
працівника культури України, Лауреата

державної премії ім. Т. Г. Шевченка директора
історико-культурного заповідника Михайла

Івановича Сікорського з нагоди 70-річчя від дня
народження, щиро дякує за самовіддану працю

на ниві музейної справи по збереженню
національної та культурної спадщини

українського народу 

13.10.93 р. Зав. відділом культури 

Щоб в житті
Завжди щастило,
Щоб здоров’я 
Були й сила,
Щоб ви завжди
Молоділи,
До ста років не старіли! 
Щоб ніяк не сумували, 
Добрий настрій завжди мали,
Щоб раділи і сміялись,
Щоб ще краще працювали!

м. Переяслав-Хмельницький

Рукопис. [З особистого архіву М.І. Сікорського].
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***

Привітання від ректорату 
та викладацького колективу 

Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди 

з нагоди 50-тиріччя трудової діяльності

Сьогодні тільки перші 50!
Вони пройшли у пошуках, у праці. 
Нехай “Троїсті” гучно зазвучать! 
Вітаємо! Бо Ви до цього часу 
Душею – юний, серцем – молодий,
А задумів – на а довгі-довгі роки. 
Для нас усіх безмежно дорогий 
Багатий досвід і життя уроки.
З роси Вам, із джерельної води!
Здоров’я і наснаги – повну чашу! 
Низький уклін Вам за земні труди, 
За мудрість і за світлу душу Вашу.

Рукопис. [З особистого архіву М. І. Сікорського], 
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© Анелія Ковальська.

ПОСВЯТА МИХАЙЛУ СІКОРСЬКОМУ

Ну хто сказав, що ми прості собі миряни? 
Ну хто сказав? Хто право мав таке сказати? 
Кого? Та нас вітали там, за океаном!
І наше золото просили показати!

І серед всього того срібла-злата 
(Ціну щоб скласти, знатоків іще нема) 
Зорею піднялась моя Вкраїна-Мати, 
Михайла обійнявши – СИНА і ТВОРЦЯ!

До 85-річчя Михайла Сікорського. Музеї – моє життя. Мій
заповіт – мої музеї. – К.: Міленіум, 2008. – С. 27. 
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ЧУДОТВОРЦЮ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

Осінь мережить бабиним літом 
Переяслава-града красу,
Віншує Сікорського, славить над світом 
Його вірність народу святу.

Осінь кружляє багряним цвітом. 
Величальна Митцю звучить.
Він живе за своїм Заповітом 
85 неповторних вже літ.

Осінь збирає в Переяслав на свято,
На ювілей Корифея, Людини... 
Їдуть, ідуть посланці, щоб вітати 
Михайла Сікорського – Героя Вкраїни.

Йому вклоняються міста й держави. 
Вдячність звучить у людських серцях 
Чудотворцю музейної справи,
Чиї діяння житимуть в віках!

До 85-річчя Михайла Сікорського. Музеї – моє життя. Мій
заповіт – мої музеї. – К.: Міленіум, 2008. – С. 27.

195



© Анелія Ковальська.

***
Увага, увага! Слухайте всі!
Ювілейні в цім залі звучать позивні.
Дружньо тут доповідаєм – 
Ми Сікорського вітаєм.
Він відомий в Україні 
Дорослому і кожній дитині.
Михайле Івановичу, і Ви колись були малий
Як він, як я – оце такий
Думали про те, як жити,
Щоб величне все творити.
Ми знаємо козацького ви роду,
Тому й служили Ви народу.
І маєте найвищий чин –
Ви України вірний син.
Ми в музеї будем працювати,
Щоб вашими послідовниками стати.
І по секрету хочемо сказати
Нас героями в країні будуть називати.
Вельмишановне панство,
Хай стане всім ясно
Ми за Сікорського
І наш Переяслав!
І у святковий цей день 
Найкращі квіти рідної землі 
Для вас підносять дітоньки малі
За ті музеї, що створили Ви,
За творчий шлях, яким ішли.

Зі сценарію святкування 85-річчя М. І. Сікорського. Привітання
від дошкільнят. 
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***
Михайлу Івановичу

Сікорському

Свою любов безмежну до людей
Він виразив в оригінальний спосіб:
Для них він вирішив створить музей,
Яким керує з гідністю і досі.

Цей щедрий дар, його святу любов
Достойно оцінила Батьківщина
І з радістю вітає знову й знов
Званням Героя України сина.

Ми ж зичим йому щастя й довгих літ,
Служити справі віддано, як нині,
І щоб думок окрилений політ
Творив всесвітню славу Україні.

Рукопис.
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***

Михайлу Сікорському,
Героєві України з

нагоди славного 80-ліття

Ти ішов, як пророк, фарисеями гнаний,
Ти багатства не мав і прихистку, й сім’ї,
Та козацький мав дух, що ніким нездоланний, 
Хай святяться довіку всі сивини твої!

І на десять життів в тебе стало роботи,
І на десять світів стало більше тепла... 
Дивовижні музеї і колеги, й турботи,
Та душа твоя чиста тільки світло несла!

Ти – легенда, проста й незвичайна Людина, 
Що, напевно, з небес, як молитва, зійшла... 
Поклонись цьому сину, о моя Україно,
Його доля і праця у твою перейшла!

Чом подвижників Духу залишилося мало? 
Чуєш, батьку, курличуть по світах журавлі:
В Небесах захисник є – то архангел Михайло, 
Є Сікорський Михайло на священній землі!

Потапенко О. І. Дві матері. – К.: Міленіум, 2006. – С. 75;
Потапенко О. І. Дух. Любов. Творчість. – Друге перевидання. – К.:
Міленіум, 2009. – С. 258.
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ЛИЦАРЮ ДУХУ – МИХАЙЛОВІ СІКОРСЬКОМУ

Не кожен зійде на Парнас, – 
На ньому всім не уміститись.
Настане час – не стане нас,
Та слід повинен залишитись.

Не принципово, де і як 
Сліди залишити нетлінні:
Чи несучи на гору стяг,
Чи землю орючи в долині,

З мечем, у вирі боротьби,
В саду, вирощуючи квіти,
Аби лиш можна без ганьби 
Дивитися у вічі дітям.

Розплавить лід, лишити слід, 
Проклавши шлях у темних хащах,
Щоб цей чудовий білий світ 
Став ледь світлішим, трохи кращим.

Не претендуючи на роль 
Вождя, пророка чи месії,
Як в землю навесні, в народ
Розумне, добре, вічне сіять.

До 85-річчя Михайла Сікорського. Музеї – моє життя. Мій
заповіт – мої музеї. – К.: Міленіум, 2008. – С. 26. 
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МИХАЙЛУ СІКОРСЬКОМУ ДО 85-ЛІТТЯ

З ювілеєм, з ювілеєм
Від душі вітаєм Вас
І здоров’я Вам бажаєм,
І натхнення повсякчас.
Ви – фанат своєї справи,
Вірний міста патріот.
Ви музеї заснували,
Щоб до них ішов народ.
Все життя Ви працювали
І створили справжній рай,
Де історії навчали
Й шанувати рідний край.
Ми Вам вдячні за турботу,
За багато творчих літ.
Показали Ви Європі 
України дивний світ.
Зберегли садибу, в котрій
Написав свій «Заповіт»
Наш Кобзар – Тарас Шевченко – 
Він відомий на весь світ.
Нині славний Переяслав
Вам завдячує за те,
Що музеї заснували,
Котрі знані в світі стали.
З ювілеєм Вас вітають 
Переяславці малі.
Щастя всі ми Вам бажаєм
Й довголіття на землі. 

До 85-річчя Михайла Сікорського. Музеї – моє життя. Мій заповіт
– мої музеї. – К.: Міленіум, 2008. – С. 28.
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МИХАЙЛУ СІКОРСЬКОМУ – КРАЩОМУ З ЛЮДЕЙ

85 років – це так мало!
Для творчої людини це не вік.
У нього й зараз справи, справи, справи,
В земних турботах Божий Чоловік.

За те, що місто славне, історичне
Не віддає безпам’ятства імлі,
За пошук, працю скромну і величну 
Він став легендою на Переяславській землі!

До 85-річчя Михайла Сікорського. Музеї – моє життя. Мій заповіт
– мої музеї. – К.: Міленіум, 2008. – С. 28.
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ПІСНЯ ПРО ПЕРЕЯСЛАВ

Присвячено М. І. Сікорському

Фіалка розцвіла на підвіконні,
А за вікном хурделиця-зима 
І сиплять на дахи, церкви, на скроні 
Сніги, сніги, неначе сивина.

Приспів:
Тобі співаєм пісню, Переяславе. 
Хмельницького й Шевченка сторона. 
Хай небо над тобою буде яснеє.
Дідів наших і прадідів земля.

За Трубежем у полі сніг і мряка,
І вечір Змійові вали обняв.
Десь тут наш славний предок Кожум’яка 
У печенігів славу перейняв.

Приспів.

Кипів Дніпро і в берег бив прибоєм, 
Коли, як ніч, насунула війна.
Діди наші в запеклому двобої 
Здобули славу біля Букрина.

Приспів.

Рукопис.
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МІСТО-МУЗЕЙ

Сонце ясним сяйвом залило
Переяславських церков дзвіниці,
І над містом гордо попливло,
Зазираючи в усі світлиці.

Ось тепло на площу розлива,
Що з-за церкви ніби визирає,
Під його промінням булава
Гетьмана Хмельницького сіяє.

Потім нишком в келью заглядає
Й теплі посилає їй вітання,
Саме в ній колись Сковорода
Людям дарував свої повчання.

Десь Трубіж блукає поміж трав,
Сонце ж обійма своїм промінням
Хату, де Тарас колись писав
«Заповіт» майбутнім поколінням.

Потім оглядає велич нив
І туди блукає по стежині, 
Де малим Шолом-Алейхем жив
У привітній батьковій хатині.

Раптом його промінь зачепивсь 
За спрацьоване млинарне коло –
То в’юнким барвінком розповивсь 
Переяславський музей навколо.
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Наче справжнє диво цей музей
В глибину віків нас повертає,
Українських прославля людей,
Їх культуру й побут зберігає.

Він до себе вабить знову й знов,
Як вода, що пить і не напиться,
Вікова основа всіх основ –
Переяславська свята скарбниця.

Рукопис.
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МІСТО МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО

Я вклоняюсь тобі знову і знов
І нехай стане землі усій ясно:
Ти надія моя і святая любов
Рідне місто моє, Переяслав!

Ти нам співало колискових.
Робило з нами перший крок.
І дзвоником дзвеніло малиновим.
На перший кликало урок…

Твої музеї – гордість й слава.
Людської творчості плоди!
Тут геніїв слова звучали…
Філософа Сковороди…

А осінь наступить – ти в златі й красі.
І Альта – немов наречена!
Трубіж засилає до неї сватів,
Вклоняючись місту чемно!

Дзвени, видзвонюй ти віками!
Здіймайся рідне місто ввись.
І з кожним днем, роками
Все кращим будь, аніж колись!

Авторський рукопис.

205



© Анелія Ковальська.

ВИДЗВОНЮЄ СВЯТИМИ КУПОЛАМИ

Видзвонює святими куполами 
Такий величний, дивовижний град. 
Він славиться Сікорського ділами 
Більш півстоліття літ уже підряд!

Із Україною вклоняємось герою.
І місто мовить гордо: він живе 
Музеями, їх дивом і красою... 
Таких у світі не знайдеш ніде!

Видзвонює святими куполами, 
Скарбами зачаровуючи світ.
І вірю я, що буде так віками: 
Митця безцінний залишився слід!

Рукопис.
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***

Знову осінь ходить барвиста.
Позолотою сяє красиво.
Із калини мережить намисто.
Не намисто, а справжнє диво!

Навкруги так чарівно-казково:
Древнє місто прибралось до свята.
Музеї сікорського беруть слово
Гостей-побратимів вітати!

Мовлять гордо про батька діти.
По Михайла, про вірного сина.
Корифей зумів стільки зробити:
Героєм назвала його Україна!

Дивують світ усі його творіння,
Що створені із легкої руки.
Їх збережуть майбутні покоління
На честь Сікорського через віки!

Рукопис.
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ПОДВИГ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО

Є подвиги, спресовані
в години чи хвилини,
А є ще інші – ті, які
тривають все життя,
І кожний з них по-своєму
підносить дух людини,
І кожний з них по-своєму
важливий для буття.

Та другий тип ще з давнини
мав роль таки значнішу.
Він – брат багаторічному
терпінню матерів,
Без нього – не звести ні Кремль,
ні Нотр-Дам Парижа,
Ні Бенарес, ні Ватикан,
ні Ермітаж царів.

Подібний подвиг здійснював
Михайло – син Івана 
І музи Кліо побратим, –
що півстоліття йшов
До створення музейного
сузір’я «Київстану»,
До зберігання спадщини
і етносу основ.

м. Біла Церква,
06.10.2012, сб., 19.18.

Рукопис.
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МИХАЙЛУ ІВАНОВИЧУ СІКОРСЬКОМУ

Тут буде Храм!
Ми розженем гендлярів
З задрипаного яру!
І викинем весь крам,
Котрий вони накрали,
На смітник часу –
Без галасу і гасел:
«Дайош! Вперьод!! До основанья!!!».

І Ваня,
Як і личить,
Піде в школу,
Українську вивчить,
Закінчить інститут 
І знадобиться тут 
Віднині –
В рідній Україні!

І Васі руки приростуть
До справ не марних...

І буде таки гарно 
Той Ваня з Манею 
І Вася з Стасею 
В своїй Вкраїні жить!

І буде в них хата,
А в хаті – світлиця,
В світлиці ж – ті лиця,
Мов сонечка, ясні,
Та рясно, та рясно ж!
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В подвір’ї ж –
Машина і живність усяка,
І хлів, і гараж, і стодола...
А ще – батькам старим дяка 
За добре ім’я
І світлу ту долю,
За мудру науку –
І дітям, і внукам...

І не питатимуть у Переяславі 
На ту підповню:
«Хіба ревуть воли,
Як ясла повні?»
І слатимуть йому привіти 
(Й про це ви знайте!)
З усього світу 
І щонайперше – Хортиця:
Мовляв, вклонітесь,
славні, славному
Михайлу –

таки-бо сину 
Сікорського Івана.
Та привітайте Альту з Трубіжем,
Та в дзвони задзвоніть сугубо вже 
На спомин ратних тих діянь величних, 
За що і кров лили,
І душі віддавали 
Преславні козаченьки,
І гетьмани, й бунчужні,
Аби спинить навали 
Ті хинові
На Україну-неньку 
Та жити не відчужено 
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У власнім домі,
Краях цих житньо-яворових – 
Щасливо, вільно, при здоров’ї!
І множить рід козачо-княжий,
Що в цих світах таки щось важить:
Бо – українці ми і стяги наші древні 
У нас ніхто не відбере вже!
Вклонімося ж їм і пращурам далеким!
Хай рознесуть їх славу по світах лелеки 
На дужім тім крилі, мов незгасиме сяєво. 
Все краще, що надбали, маємо 
І будем мати уповні по вінця —
Не лише в келиху,
Усе розділим між родами людськими,
Як велено
Прадідівським звичаєм 
З давнин – стариць іще,
Бо таки вернеться добро оте 
До нас сторицею!
І буде так і сайе так:
Ми ж не останні вже в світах,
ІЦе й будем першими:
Бо діти й внуки здужають довершити 
Все, що не встигли колись ми,
Й достануться таки глибин,
Де сховані скарби всі українства.
Про це гучить ось дзвін отой 
І в Переяславі,
І в Києві престолоясному.
Дослухаймось до цих горішніх згуків: 
Таки влилися в них вже й голоси онуківі
Їм слава і хвала, і величання наперід, 
Щоб вівся й далі український рід!..
Йому ж бо слава! слава!! слава!!!
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Оце таки що по-козацьки,
Таки по-нашому Ведеться:
Достойно грянути хвалу 
Та осушити чаші 
Повні ті до денця 
За Україну,
Та знати честь і міру!
Хай буде так – і щедро, і велично,
Як і велить
Прадавній отой звичай –
Дідизни живоплоти і святині...

* * *

Тепер про справу,
Що звершиться вже нині.
... Що ж то за Храм
Воздвигне славний Переяслав не в чужині – 
Собі во славу й Україні?
Святиню жадану, і заповітну,

й благородну, 
Наречену так просто, по-народному,
А не по-вченому:
«Будинок Заповіту
Т.Г. Шевченка».
І буде це незбарно, таки скоро.
Вклонімося ж за це М. І. Сікорському!!!

28 серпня 2003,
Переяслав-Хмельницький
– Київ.

Оваденко В. А. Дзвінник: Поезії. – К.: «Слов’янський град», ТОВ
«Київська гуманітарна академія «Український літературний
інститут», 2006. – С. 399-403. 
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© Ніна Гаврилюк

В МУЗЕЇ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

Прийшов на ромашковий луг, 
поглянув на Гору. Тут бути музею!

(Михайло Сікорський)

Зрозумієш тут все:
хто ти, звідки і що ти... 

У ставок задивилася довгокоса верба. 
Пахне тут чебрецем,

свіжим сіном в покосах, 
І бринить далина, голуба-голуба.
Серед поля стежина пробігає зміїста,
І спливає із гаю таємниче «ку-ку»,
Сни останні іще додивляється місто, 
Як з ранковим туманом він іде за ріку. 
Напівнеба, розкинувши дужії крила, 
Зустрічають його вітряки на Горі.
У біленьких сорочках 
хатинки на схилах 

Аж по стріхи в вишневі сади забрели. 
Від високих дзвіниць віє спокоєм вічним, 
Жайвір – в чистому небі, 

полин – на землі. 
Тут складає природа 

гімн рукам трудівничим, 
Гімн Людині-творцю, тут слова замалі. 
Днів, безсонних ночей ген

кануло без ліку. 
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Він ростив оце диво, плекав, мов дитя, 
Щоб на рідній землі залишився навіки 
Серед степу козацького 

наш літопис життя.
.

Вісник Переяславщини. – 1993. – № 118. – 12 жовтня. – С. 2;
Перлини дивосвіту / Вісник Переяславщини, Спілка жінок
Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – C. 23;
Скрипка часу: Поезія, проза. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 8;
Зоряні вітражі. – Переяслав-Хмельницький:  ПП «СКД», 2011. –
С. 16. 
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© Олександр Дробаха.

ВІТРЯК У МУЗЕЇ ПРОСТО НЕБА

Присвячується етнографу, генеральному
директору Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», 
лауреату Державної премії Т. Г. Шевченка, 

Герою України М. І. Сікорському

1
Прадавній друже

хліборобів кревних
Землі цієї,
б’ю тобі чолом.
Ти є для нас 

утіленням душевним
Того, що вже навіки

відгуло.
Було, дядьки тебе не помічали
Хлоп’ят, як бджіл на мед,

сюди тягло
По всіх краях 

життя нас розметало.
А ти стоїш –

розвітрене крило.

2
Який би наш не був політ високий,
Вертаємось –

(той вчитель
той політ)

До тебе знов –
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не гнешся ти, нівроку…
Он мій синок біжить,
як Дон Кіхот
Хлоп’я жбурляє
шаблю дерев’яну,
Жартливо робить випад карате…
Ти підморгнув йому на привітання…
Хлопча 
до тебе

на руках іде.

3
Навкіл напої і наїдки –

гості,
Так жорну-серцю не дрімати ж вік! 
Хтось тост уже підносить,

згук як постріл.
Із вітряка

ще буде Робітник!
Ти пам’ять – міст в майбутнє –

не з манкурства.
Крило у парі з вітром –
джерело
Незмірної енергії для людства.
Ні, ти зерно іще

не все змолов! 

…Ота стежина в нашім краю. Антологія поетів Київщини. – Біла
Церква: КОТО «Культура», «Буква», 2007. – С. 295-296.
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© Олег Коломієць-Князенко.

ПРЕДКІВІСНІ БУДІВЛІ
(Триптих з музею просто неба)

М. І. Сікорському

1. ХАТА
Причастилось серце в кетягах калини.
Гаптувала хата думи голубині.

У селі старому над трьома шляхами
Напувала душі чистими словами.

Та коли чорніла од біди хатина – 
Тінь її хилилась, наче домовина.

Рушником в’язала шиби свої сірі, –
На стіні гойдались привиди чи звірі…

Даленіє хата за трьома шляхам: 
День благословляє тихими руками…

2. КУЗНЯ
Глянь! – вирує огнище…
Таки ж добре пече!
Гоготить і аж свище, 
Аж залізо тече!

Та ми часу не гаєм: 
Добрий молот до рук – 
І як слід вибиваєм
Ритм ковальських наук.
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Щоб яскріли нам знову
Ковалеві огні –
Вигартовуєм слово
У пісні

Голосні.

3. ВІТРЯК
Зніміть капелюхи. Спитайте в пошані:
«Чому ти – розп’яття між радістю й сумом?
Чому не розкрутишся наш могікане?
Чому не згадаєш крилатої думи?

Збудись, звеселися, щоб стало аж парко.
Крутни свої крила міцні – скільки духу!
Я знаю, ти бачиш іскристу косарку,
Що грає симфонію

житнього руху…

Князенко О. Р. Кросно: Поезії. – К.: Радянський письменник, 1989.
– 127 с. – С. 14-15. 
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© Володимир Коломієць.

***
Ось жорна 

в Переяславі-Хмельницькому – 
в Музеї хліба.
Їм десять тисяч років.
Світу любота
тут засвітала!
Із хаосу виник Рід.
Відтоді,
від трипільської культури,
тут почалася Батьківщина –
з хліба.

Коломієць В. Р. Золотосинь: Вірші та поеми. – К.: Укр.
Письменник, 1992. – С. 172. 
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© Олег Коломієць-Князенко.

***
Я проходжу вечірнім музеєм
Поміж тіней від давніх речей.
Оживає історія. З нею
Ніби й час неквапливо тече…

І на мент уявилась картина, 
Що в якомусь куточку землі
Дуже схожа на мене людина
Дума думу в осінній імлі.

Десь у праці… А може, в Болоньї…
Теж є дім… галерея… і – він…
Як і я – у музейнім полоні,
Як і я – в темній залі – один.

Він не знає, що в світі є місто
Старовинне, із давніх країн,
Де прощально танцює над листям
Ніжним вихором порох руїн.

Він проходить вечірнім музеєм
Поміж тіней від давніх речей.
Оживає історія, з нею
Ніби й час неквапливо тече…

Князенко О. Р. Кросно: Поезії. – К.: Радянський письменник, 1989.
– 127 с. – С. 38.
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© Микола Луговик.

КОЗАЦЬКА ЦЕРКВА В ПЕРЕЯСЛАВІ

Луговик М. Графіті та фрески мого храму: перша книга зорової
поезії / М. Луговик. – Л.: Каменяр, 2003. – C. 8.



© Володимир Коломієць.

НЕЙМОВІРНА ПРИГОДА З ГОЛОВОЮ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, ЩО СТАЛАСЯ 1991 РОКУ 

В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Григорій Савич сумовито
у скверику міськім стояв.
Тут – Переяслав… тут піїтику
в колегіумі він читав.

На благо рідної культури
його зліпив – як Божий дар –
взірцем народної скульптури
Іван Макарович Гончар.

І все б гаразд… та тільки злісно
йому хтось голову вночі
одбив – на зло націоналістам
і Рухові… Як помсти чин!

Сікорський вранці під пахвою
поніс ту голову в музей…
Жаль, кадру з тою головою
нема між кіноепопей.

І диктор навіть не балакав
по радіо – про вандалізм…
Лишень Макарович заплакав
сухими очима – без сліз.

Надруковано: Коломієць В. Р. Правнуки Дажбожі: Вірші та
поеми. – К.: Укр. Письменник, 1999 .– С. 85-86. 
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© Наталія Павлик.

СКОВОРОДА І ЧАС

Душа моя зірвалася в історії піке.
Було, було… Шаблі гострили. Бунтівлива ера. 
Горта століття видиво минувшини стрімке – 
Ось тут Сковорода заточував духовні пера.
А час іде, в його сліди ступа Сковорода
І костуром указує страшні душі урази:
Он зрада зраді в очі дивиться – і не біда,
Вдавивши в зародку правічні совісті укази.
… До нас прямує, не самотній на крутій
стезі:
Душа з Тарасовою обнялась в фортеці
Орській,
Стус запросив зігрітись духом вогняним в
тайзі,
У Переяславі зустрів духовний брат
Сікорський.
Простує… Бачить – 
витрусили й спродуєм торби…
Погідно в Україні не було ніколи зроду.
Як спродаємось – виставимо матір на торги – 
Не озирнувшись, відітнемо пуповину роду.
… Та що та кров, її вже більше, як в Дніпрі
води.
А напоїли ж москаля, й татарина, і ляха…
Визорює у Переяслав шлях Сковороди,
Де височать хрести й виблискує церковна
бляха.
Він тут… Він сущий дух. Як богоявлене
дитя…
А світ не полиша вже наших душ ловитву.
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Сковорода вберіг душі чиєїсь лебедя
Й поставив на сторожі вірш як захисну
молитву.

Павлик Н. «Музей із корінням – з мене наче вирвали душу» // Вісник
Переяславщини. – 2011. – № 88 (11 470). – 2 грудня. – С. 14.



© Анелія Ковальська.

***

Схилила голову в скорботі Україна.
Печаль і сум у матері в очах.
Вона сьогодні проводжає сина,
Який зібрався жить на небесах.

Музеї-дітища приймають співчуття…
І Переяслав-град завмер в мовчанні…
Безцінний вічний скарб свого життя
Нам чудотворець залишає на прощання.

Рукопис.

225



© Анелія Ковальська.

***
На вулицях тихо стало.
Навкруги незвична тиша…
Так тихо іще не бувало…
Вночі, можливо, лише…

Завмерли дерева біля музею:
Не чути Вас і Вашої ходи…
Доземно вклоняємось, Корифею,
За праці Вашої плоди.

Як Вам, шановний, на небесах?
В роботі і там наш Митець…
Залишив свій Заповіт-Альманах
І став для нас як взірець!

Рукопис.
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© Микола Махінчук.

***
Відходять атланти…
А де ж їм заміна?
Здрібніло козацтво
у нашім коші,
Із сумом бреде
в майбуття Україна,
Але все ж плекає
надію в душі,
Що гени Ярила,
трипільський наш корінь,
Проб’ються з-під мулу
кривавих вендет,
Воскреснуть атланти
І світ заговорить,
Що Русь-Україна
попереду йде.

Рукопис.
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© Микола Махінчук.

ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО

Він все робив для України – 
Звеличав наш калиновий рід.
І зорею в небеса полинув,
Полишивши нам кометний слід.
Від якого серце пломеніє
І чистішим, праведним стає.
Звірте й ви свої слова й ідеї
З прикладом, що він нам подає.

Рукопис.
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© Тарас Нагайко.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО

Людина скромна, проте знана.
Мабуть, такими є герої.
Тепер немає тебе з нами
Та ми пишаємось тобою.

Наш стародавній Переяслав
Постав величний у віках.
Таки могутнім був твій заспів –
Музейний славний патріарх.

Уклін Григорію й Тарасу 
Ти склав життям. Поважний строк! 
Машину вигадавши часу 
Здійснив поміж епох свій крок.

У щирім прагненні творити.
Ти нам лишив чарівний світ. 
Твої музеї – твої діти –
Нехай живуть багато літ!

Життя твоє не припинилось,
Хоч сам у вирій відлетів
Нащадкам справа залишилась.
Ти ж місце в пам’яті посів.

Хрести церков, хатинок стріхи,
Широкі крила вітряків...
Твоє творіння – наша втіха 
Нехай лишиться навіки.
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Всім серцем ти плекав ідею,
Творив за покликом душі. 
Твоє життя – твої музеї 
Нас кличуть в подорож. Мерщій!

27.09.2011.

Рукопис.
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© Ніна Гаврилюк.

НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ 

Михайле Івановичу, як хочеться 
у цей скорботний день із Вами 

про життя поговорити.
Пройшов вже рік, як Ви пішли спочити,

а нам здається – поруч, серед нас…

Уважний погляд – кожному у очі,
Стрілою зморшки – думи на чоло,
І кожен з нас тут пригадати хоче, 
Як то було, як все тоді було?
Сподобалося древнє сиве місто.
Його шляхами йшли Борис і Гліб.
Проектам, планам, мріям стало тісно.
Історія тут свій складала звіт.
А диво-казка снилася ночами:
Козацькі коні ржуть над Трубежем,
Де журавлі на небосхил – ключами, 
І Альта, що звивається вужем.
Сковорода, Шевченко, людські долі…
Роботи скрізь!.. Не вистачало рук.
Тут перший експонат зігрів долоні.
І перші сльози – радість творчих мук.
Тут кожна стежка знає Ваші кроки.
Вона, як думка, – звивисто крута.
З Гори відкрились обрії широкі,
Рипить вітряк, рахуючи літа,
Хвалити Бога стрілись на дорозі…
Хвалити Бога Ви були і є.
Є сенс життя – у праці, у тривозі.
Над лугом сяє сонце золоте.
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Робота піднімає тут на крила,
Бо вогник Ваш палає, не погас,
Бо своє Серце тут Ви залишили 
І будете назавжди серед нас.
Музейне місто Вашими очима
Вдивляється у глибину століть.
Історія за Вашими плечима
З нащадками про Вічне говорить.

12. Х. 2012 р.

Рукопис.
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